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Sammanfattning / Summary 

Sammanfattning på svenska 

Projektet Nya investerare i förnybar elproduktion: motiv, investeringskriterier och policykonsekvenser har 
studierat icke-traditionella investerare i förnybar elproduktion med syfte att ge ett 
vetenskapligt underlag för utformning och implementering av energipolitiska styrmedel riktade 
mot dessa investerare samt vidareutveckla befintliga beslutsstödsmodeller för investering i 
förnybar elproduktion. Studien har visat (a) att majoriteten av investeringarna i förnybar 
elproduktion i Sverige har gjorts av icke-traditionella investerare, (b) att dessa icke-traditionella 
investerare inte är en homogen grupp utan består av många olika slags aktörer, med olika 
motiv, kunskapsbaser, resurser och nätverk som använder olika strategier för att genomföra 
sina investeringar och som reagerar på olika sätt på ekonomiska styrmedel samt (c) att 
skillnaderna med avseende på strategier och reaktioner är kopplade till investeringsmotivet 
snarare än till organisationsform eller huvudsaklig verksamhet.  

Summary in English 

The project New investors in renewable electricity production: motives, investment criteria and policy 
implications has studied non-traditional investors in renewable electricity production with the 
purpose to generate a scientific basis for the design and implementation of policy instruments 
directed at these investors and to further develop existing decision-support models. The study 
shows (a) that a majority of the investments in renewable electricity production in Sweden has 
been done by non-traditional investors, (b) that these non-traditional investors do not 
constitute a homogenous group but rather consists of many different types of actors with 
different motives, resources, knowledge bases and networks who use different strategies to 
implement their investments and who differ in their responses to economic policy instruments 
and (c) that differences with regard to strategies and responses are related to investment 
motives rather than to organizational form or main activity.  
  



 	
iv 

	

 

  



 

 

	 Nya investerare i förnybar elproduktion
	

	
v 

	

Innehållsförteckning 

SAMMANFATTNING / SUMMARY  III 

SAMMANFATTNING PÅ SVENSKA  III 

SUMMARY IN ENGLISH  III 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING  V 

TABELLFÖRTECKNING  VII 

FIGURFÖRTECKNING  IX 

1.  INLEDNING  1 

1.1  BAKGRUND OCH SYFTE  1 

1.2  POSITIONERING OCH FORSKNINGSFRÅGOR  2 

1.3  HUVUDMAN  4 

1.4  FINANSIERING  4 

1.5  TIDPLAN  4 

2.  PROJEKTUPPFÖLJNING  5 

2.1  SYFTE  5 

2.2  MÅL  5 

2.3  MÅLGRUPP  5 

2.4  VERKSAMHETSBESKRIVNING  7 

2.4.1  KATEGORISERING  7 

2.4.2  KARAKTERISTERING  8 

2.4.3  INTERNATIONELL JÄMFÖRELSE  8 

2.4.4  IDENTIFIERING AV KONSEKVENSER FÖR STYRMEDEL  9 

2.4.5  BESLUTSSTÖD  9 

2.5  UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING  10 

2.5.1  UPPFÖLJNING AV DELMÅL OCH SYFTE  10 

2.5.2  UPPFÖLJNING AV TIDPLAN  11 

2.5.3  UPPFÖLJNING AV BUDGET  11 

2.6  EFFEKTER AV PROJEKTET  11 

3.  RESULTAT  13 

3.1  VILKA AKTÖRER INVESTERAR I FÖRNYBAR ELPRODUKTION?  13 

3.2  VAD KÄNNETECKNAR DEM SOM INVESTERAR I FÖRNYBAR ELPRODUKTION?  13 



 	
vi 

	

3.2.1  VARFÖR INVESTERAR MAN I FÖRNYBAR ELPRODUKTION?  15 

3.2.2  VARIFRÅN KOM IDÉN ATT INVESTERA I FÖRNYBAR ELPRODUKTION?  18 

3.2.3  HUR HAR MAN GÅTT TILLVÄGA FÖR ATT GENOMFÖRA INVESTERINGEN?  19 

3.2.4  VAD GÖR MAN MED ELEN?  23 

3.2.5  VILKA PROBLEM UPPSTOD I INVESTERINGSPROCESSEN?  24 

3.2.6  HUR STOR ROLL SPELAR POLITISKA STYRMEDEL FÖR BESLUTET ATT INVESTERA?  30 

3.2.7  HUR NÖJDA ÄR DE MED SINA INVESTERINGAR?  33 

3.2.8  VILKA FRAMTIDSPLANER HAR DE?  34 

3.2.9  SAMMANFATTANDE ANALYS: FYRA INVESTERARPROFILER  35 

3.3  INTERNATIONELL JÄMFÖRELSE  40 

3.3.1  FRANKRIKE JÄMFÖRT MED SVERIGE  40 

3.3.2  JÄMFÖRELSE MELLAN NORGE OCH SVERIGE  43 

3.3.3  JÄMFÖRELSE MELLAN TYSKLAND, SVERIGE, FRANKRIKE OCH NORGE  45 

3.3.4  SAMMANFATTANDE KOMMENTARER  46 

3.4  KONSEKVENSER FÖR UTFORMNING OCH IMPLEMENTERING AV POLICY  47 

3.4.1  NYA VS. TRADITIONELLA INVESTERARE  47 

3.4.2  HETEROGENITET BLAND NYA INVESTERARE  47 

3.4.3  ETT BEHOV AV ANPASSAD STÖD FÖR NYA INVESTERARE  48 

3.4.4  FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING  49 

REFERENSER  51 

APPENDIX A: PUBLIKATIONSLISTA  53 

ARTIKLAR I VETENSKAPLIGA TIDSKRIFTER  53 

ARTIKLAR UNDER GRANSKNING  53 

KONFERENSARTIKLAR  53 

AVHANDLINGAR OCH EXAMENSARBETEN  53 

POPULÄRVETENSKAPLIG PRODUKTION  53 

 

  



 

 

	 Nya investerare i förnybar elproduktion
	

	
vii 

	

Tabellförteckning 
Tabell 2.1: Investerarkategorier (endast icke-traditionella investerare) 8 
Tabell 2.2: Översikt över de fall/investerare som studerades. 8 
Tabell 3.1: Motiv per energislag – signifikanta skillnader med avseende på avgörande betydelse 18 
Tabell 3.2: Fanns det tillgång till basresursen inom verksamheten? 20 
Tabell 3.3: Tillgång till basresursen inom verksamheten per investerarkategori 20 
Tabell 3.4: Hur hanterades tillståndsprocessen? 21 
Tabell 3.5: Gjordes det en lönsamhetskalkyl? 21 
Tabell 3.6: Valdes tekniken genom egna kontakter med leverantörerna? 22 
Tabell 3.7: Olika sätt att använda elen 23 
Tabell 3.8: Delproblem förknippade med finansiering och ekonomi. 26 
Tabell 3.9: Delproblem förknippade med basresursen. 28 
Tabell 3.10: Delproblem förknippade med tillståndet. 29 
Tabell 3.11: Delproblem förknippade med tekniken. 30 
Tabell 3.12: Andel som planerar respektive inte planerar att göra fler investeringar i förnybar 

elproduktiona 35 
 

  



 	
viii 

	

  



 

 

	 Nya investerare i förnybar elproduktion
	

	
ix 

	

Figurförteckning 
Figur 2.1: Projektets intressenter 5 
Figur 2.2: Tidplan 12 
Figur 3.1: Kategorisering av investerare i förnybar elproduktion i Sverige. 14 
Figur 3.2: Kategorisering av investerare i förnybar elproduktion i Sverige per energislag. 14 
Figur 3.3: Motiv att investera i förnybar elproduktion (första investeringen). 16 
Figur 3.4: Motiv – betydelse för olika investerarkategorier. 17 
Figur 3.5: Varifrån kom idén att investera i förnybar elproduktion? 19 
Figur 3.6: Olika resursmobiliseringsstrategier. 20 
Figur 3.7: Användning av den el som produceras (per investerarkategori). 24 
Figur 3.8: Andel av respondenterna som uppgav att olika slags problem uppstod under 

investeringsprocessen (per investerarkategori). 26 
Figur 3.9: Andel av respondenterna som uppgav att olika slags problem uppstod under 

investeringsprocessen (per energislag). 27 
Figur 3.10: Andel som fått olika slags ekonomiskt stöd till sina investeringar (per investerarkategori) 31 
Figur 3.11: Betydelsen av olika ekonomiska stödformer för beslutet att investera i förnybar elproduktion. 32 
Figur 3.12: Hur nöjda investerarna är med sina investeringar (per investerarkategori). 33 
Figur 3.13: Vad investerarna planerar att göra när de inte längre får elcertifikat för elproduktionen. 34 
Figur 3.14: Varför vissa investerare inte planerar att göra någon ny investering i förnybar elproduktion i 

framtiden 36 
Figur 3.15: Fem investerarprofiler. 37 
Figur 3.16: Investerarkategorier – Sverige jämfört med Frankrike 41 
Figur 3.17: Investerarkategorier – Sverige jämfört med Frankrike per energislag 42 
Figur 3.18: Investerarkategorier – Sverige jämfört med Norge 44 
Figur 3.19: Investerarkategorier – Sverige jämfört med Norge (endast vattenkraft) 44 
Figur 3.20: Investerarkategorier – Tyskland jämfört med Sverige, Frankrike och Norge (andel av den totala 

installerade förnybara elproduktionskapaciteten). 45 
Figur 3.21: Investerarkategorier per energislag – Tyskland jämfört med Sverige (andel av den installerade 

kapaciteten inom respektive energislag) 46 

 

  



 	
x 

	

 

 



 

 

	 Nya investerare i förnybar elproduktion
	

	
1 

	

1. Inledning 

I detta kapitel beskrivs projektets bakgrund och 
syfte och det positioneras i förhållande till tidigare 
forskning inom området. Texten är till stor del 
hämtad från den ansökan som låg till grund för 
projektet.  

1.1 Bakgrund och syfte 

Tidigare studier av utveckling och sprid-
ning av ny teknik inom energiområdet har 
visat på vikten av marknadsformering för 
utveckling och vidare spridning av ny tek-
nik och därmed, i förlängningen, för om-
ställningen av energisystemet (se t.ex. 
Johnson och Jacobsson, 2001; Bergek och 
Jacobsson, 2003; Jacobsson och Bergek, 
2004). Hittills har dock mycket av forsk-
ningen inom området tagit sin utgångs-
punkt i innovationsprocessens utbudssida i 
form av de företag som utvecklar, industri-
aliserar och producerar ny teknik och nya 
produkter. För att förstå hur marknader 
formeras och kunna utforma ändamålsen-
liga politiska styrmedel med syfte att kunna 
stimulera utveckling och spridning av ny 
teknik behövs dock även kunskap om ef-
terfrågesidan i form av de aktörer som 
investerar i ny teknik och nya produkter 
och därmed bidrar till marknadsutveck-
lingen (jfr Enzensberger m.fl., 2002; 
Agterbosch m.fl., 2004). I projektet Nya 
investerare i förnybar elproduktion: motiv, investe-
ringskriterier och policykonsekvenser (NyEl) har 
fokus legat just på denna aktörsgrupp: in-
vesterare i förnybar elproduktion. 

Under senare år har en del energieko-
nomiska analyser med ett ”investerarper-
spektiv” publicerats. Dessa studier bygger 
vanligen på antaganden om en arketypisk 
investerare som standardmässigt antas ha 

konventionell elproduktion (ofta gaskom-
bikraftverk) som alternativinvestering (se 
t.ex. Kahn, 1996; Söderholm m.fl., 2007). 
Problemet med sådana antaganden är att 
ett stort antal av de aktörer som i dag inve-
sterar i förnybar elproduktion inte är tradi-
tionella elproducenter som elbolag och 
kommunala energibolag utan andra typer 
av aktörer, t.ex. jordbrukare, föreningar 

samt företag i skogs‐, massa‐ och pappers-
industrierna. De kan inte utan vidare antas 
agera utifrån samma motiv som de tradi-
tionella investerarna (Agterbosch m.fl., 
2004; Dinica, 2006) och fattar förmodligen 
inte heller sina investeringsbeslut med ut-
gångspunkt i samma kriterier och bedöm-
ningar som de gör (Langniss, 1996; 
Enzensberger m.fl., 2002; Dinica, 2006).  

Detta är problematiskt för två olika ty-
per av aktörer. För de nya investerarna är 
det ett problem att de beslutsstödsmodeller 
och styrmedel som finns främst speglar 
föreställningar om traditionella investerares 
motiv och beslutskriterier. Ur de politiska 
beslutsfattarnas perspektiv är det ett pro-
blem att de beslutsunderlag för utformning 
av politiska styrmedel som finns utgår från 
att de traditionella investerarnas motiv och 
ageranden gäller generellt och alltså inte tar 
hänsyn till skillnader mellan olika typer av 
investerare. NyEl-projektet bidrar till att 
lösa dessa problem genom att, till skillnad 
från många tidigare studier, ta sin utgångs-
punkt i verkliga investerare och undersöka 
deras motiv att investera och deras kriterier 
för utvärdering av investeringar. 

Projektets övergripande syfte har där-
med varit att ge ett vetenskapligt underlag 
för utformning och implementering av 
ändamålsenliga energipolitiska styrmedel 
riktade mot icke-traditionella investerare i 
förnybar elproduktion och att vidareut-
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veckla befintliga beslutsstödsmodeller för 
investering i förnybar elproduktion. 

1.2 Positionering och forsknings-
frågor 

I vår tidigare forskning inom området (t.ex. 
Jacobsson och Johnson, 2000; Johnson 
och Jacobsson, 2001; Bergek, 2002; Bergek 
och Jacobsson, 2003; Jacobsson och 
Bergek, 2004) har vi studerat utveckling 
och spridning av förnybar energiteknik i 
Sverige och utomlands. Dessa studier har 
lyft fram marknadsutveckling som en vä-
sentlig process för såväl teknisk utveckling 
som spridning, och har visat på ett antal 
hinder som kan uppstå i denna process. 
Fokus har dock framförallt varit utbuds-
sidan, d.v.s. teknikleverantörerna, medan 
efterfrågesidan (investerarna) inte har stu-
derats i detalj. 

Den forskning som finns om investe-
rare i elproduktion är av olika karaktär. En 
typ av studie är teoretiska studier av hur 
investerare förväntas bete sig enligt tradi-
tionell ekonomisk teori, generellt eller un-
der inflytande av olika ekonomiska styrme-
del (jfr Kahn, 1996; Lemming, 2003). En 
annan typ av studier är empiriskt grundade 
analyser av förutsättningarna för investe-
ringar i olika typer av förnybar elproduk-
tion (t.ex. Awerbuch, 2000; Söderholm 
m.fl., 2007). 

Gemensamt för dessa två typer av stu-
dier är att de tenderar att utgå från en arke-
typisk investerare som väljer mellan att 
investera i förnybar elproduktion eller att 
investera i konventionell elproduktion, 
typiskt gaskombikraftverk. För många av 
de nya typerna av investerare är konven-
tionell elproduktion emellertid inte den 
främsta alternativinvesteringen. Särskilt 

gäller det aktörer som har någon annan 
verksamhet som bas. Till exempel är en 
investering i konventionell elproduktion 
inte det främsta alternativet för en jordbru-
kare som investerar i ett vindkraftverk, 
utan det är snarare att investera i den be-
fintliga verksamheten, odla upp mer mark 
eller gå över till nya grödor. 

Investerare kan även förväntas skilja sig 
åt med avseende på andra aspekter av en 
investeringsprocess. Tidigare forskning är i 
huvudsak överens om att olika kategorier 
av investerare – stora elbolag, oberoende 
elproducenter (”independent power pro-
ducers”, IPP:er), kommunala energibolag, 
företag vars huvudsakliga verksamhet inte 
är elproduktion (t.ex. industriella aktörer 
och lantbrukare), föreningar samt mindre, 
privata investerare (t.ex. hushåll) – skiljer 
sig åt med avseende på t.ex. motiv till inve-
steringen, förmåga att hantera finansiell 
och annan risk, avkastningskrav samt möj-
ligheter att finansiera investeringen 
(Langniss, 1996; Enzensberger m.fl., 2002; 
Agterbosch m.fl., 2004; Dinica, 2006) 

Med något enstaka undantag är dock 
inte dessa skillnader empiriskt grundade 
utan snarare ”intuitiva” till sin karaktär. 
Det finns heller ingen studie specifikt av 
den svenska marknaden. Dessa gap över-
brygger NyEl-projektet genom en empirisk 
analys av skillnaden mellan olika typer av 
investerare i Sverige med avseende på 
bland annat motiv, investeringskriterier 
och vilja/förmåga att delta i teknisk ut-
veckling. Projektets två första delmål har 
därför varit följande: 

1) Att identifiera och kategorisera de aktö-
rer som investerat i förnybar elproduk-
tion i Sverige sedan införandet av elcer-
tifikatsystemet i maj 2003. 



 

 

	 Nya investerare i förnybar elproduktion
	

	
3 

	

Forskningsfrågor: 

a. Vilka investerar i förnybar elproduk-
tion i Sverige, d.v.s. vilka olika kate-
gorier av investerare kan identifieras? 

b. I vilken utsträckning utgörs investe-
rarna av nya typer av aktörer (d.v.s. 
ej elbolag och kommunala energi-
bolag)? 

2) Att karakterisera identifierade kategorier 
med avseende på deras motiv att inve-
stera i förnybar elproduktion, vilka kri-
terier de väger in vid investeringsbe-
dömningen (t.ex. avkastningskrav, risk-
bedömning, alternativinvesteringar, 
finansieringsalternativ) och deras in-
tresse för och förmåga att bidra till tek-
nikutveckling samt att identifiera skill-
nader mellan olika kategorier av nya och 
traditionella investerare med avseende 
på dessa dimensioner. 

Forskningsfrågor: 

a. Vilka motiv har olika kategorier av 
investerare att investera i förnybar 
elproduktion? 

b. Vilka faktorer påverkar beslutet att 
investera i förnybar elproduktion?  

c. Vad påverkar valet av leverantör/val 
av teknisk lösning när beslutet att in-
vestera väl är fattat?  

d. Hur finansieras investeringar i förny-
bar elproduktion? 

e. Vilka möjligheter har nya investerare 
att bidra till teknikutveckling och un-
der vilka förutsättningar kan de tänka 
sig att göra det? 

Ett av målen med AES‐programmet är att 
de underlag för en ändamålsenlig energipo-
litik som tas fram ska ta hänsyn till att 
energipolitiken inte längre är en nationell 
angelägenhet. För att resultaten från vår 

studie av investerare i förnybar elproduk-
tion i Sverige ska kunna användas som 
beslutsunderlag även i den internationella 
energipolitiska diskussionen är det angelä-
get att de kan jämföras med liknande data 
från ett annat land i Europa. Projektets 
tredje delmål har därför varit följande: 

3) Att jämföra kategoriseringen och karak-
teriseringen av investerare i förnybar el-
produktion med motsvarande för ett 
annat europeiskt land. 

Forskningsfrågor: 

a. Skiljer sig de identifierade kategori-
erna av investerare åt mellan Sverige 
och andra länder och i så fall hur? 

b. Skiljer sig investerare av en viss typ i 
Sverige från investerare av samma 
typ i andra länder med avseende på 
någon av de dimensioner som besk-
revs under delmål 2 och i så fall på 
vilket sätt (och av vilken anledning)? 

En annan svaghet i tidigare studier av inve-
sterare i förnybar elproduktion är att kon-
sekvenserna av skillnaderna mellan olika 
typer av investerare för utformning av po-
litiska stödsystem och styrmedel inte dis-
kuteras. Dessa skillnader kan dock få stora 
konsekvenser för utformning av policyåt-
gärder för att stödja marknadsutveckling 
och teknisk utveckling inom området för-
nybar elproduktion. Bland annat kan de 
innebära att olika typer av investerare utgör 
målgrupp för olika typer av styrmedel (jfr 
Enzensberger m.fl., 2002; Couture och 
Gagnon, 2010) och att nya typer av styrme-
del kan krävas för att nå nya typer av inve-
sterare. Det kan därmed vara så att det inte 
längre räcker att utforma generella åtgärder 
för stimulans av marknaden, utan politiska 
beslutsfattare måste även ta ställning till 
vilka aktörer som ska stimuleras att inve-
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stera (Agterbosch m.fl., 2004). Mot denna 
bakgrund har projektets fjärde delmål varit 
följande: 

4) Att identifiera konsekvenser för utform-
ning och implementering av styrmedel 
för att stimulera (i) investeringar i för-
nybar elproduktion och (ii) utveckling 
av förnybar elproduktionsteknik. 

Forskningsfrågor: 

a. Hur påverkar skillnaderna mellan 
olika typer av investerare förutsätt-
ningarna för utformning av politiska 
styrmedel med syfte att stimulera 
marknadsutvecklingen för förnybar 
elproduktion? 

b. Hur påverkar skillnaderna mellan 
olika typer av investerare förutsätt-
ningarna för utformning av politiska 
styrmedel med syfte att stimulera 
teknisk utveckling inom området 
förnybar elproduktion? 

Ett underlag för beslutsfattande – både för 
politiska beslutsfattare och investerare – är 
optimeringsbaserade beslutsmodeller, t.ex. 
modeller som bygger på verktyget reMIND 
(se t.ex. Nilsson, 1993; Karlsson, 2002; 
Sandberg, 2004; Karlsson, 2011). Den kun-
skap om skillnader mellan olika typer av 
investerare som projektet har avsett att ta 
fram skulle mycket väl kunna användas för 
att förbättra beslutsmodeller av olika slag, 
så att de bättre tar hänsyn till skillnaderna. 
Projektets femte delmål har därför varit 
följande: 

5) Att implementera kunskapen om nya 
aktörers investeringskriterier i befintliga 
optimeringsbaserade beslutsmodeller 
för investeringsbedömning. 

1.3 Huvudman 

Projektet har genomförts av en projekt-
grupp vid Institutionen för ekonomisk och 
industriell utveckling vid Linköpings uni-
versitet. Projektledare för projektet har 
varit tekn dr Gunnel Sundberg (2010–13) 
och docent Anna Bergek (2013–14). 

1.4 Finansiering 

Projektet har finansierats av Energimyn-
digheten inom ramen för programmet 
Allmänna Energisystemstudier (AES). 

1.5 Tidplan 

Projektet startade i november 2010 och 
kommer att avslutas den 31 december 
2014. 



 

 

	 Nya investerare i förnybar elproduktion
	

	
5 

	

2. Projektuppföljning 

I detta kapitel beskrivs projektets syfte, genomfö-
rande samt måluppfyllelse. Avsnittet lyfter fram 
måluppfyllnad respektive avvikelser från målen och 
diskuterar även kort hur kommunikationen 
gentemot olika intressenter har fungerat. Delar av 
uppföljningen har tidigare presenterats i lägesrap-
porter till Energimyndigheten samt i ansökningar 
om förlängning och omdisponering av medel och 
diskuteras därför inte i detalj här. 

2.1 Syfte 

I projektet studeras de aktörer som investe-
rar i förnybar elproduktion, med särskilt 
fokus på nya typer av aktörer, med syfte att 
(i) ge ett vetenskapligt underlag för utform-
ning och implementering av energipolitiska 
styrmedel riktade mot dessa investerare 
samt (ii) vidareutveckla befintliga besluts-
stödsmodeller för investering i förnybar 
elproduktion. 

2.2 Mål 

Projektets fem delmål beskrevs ovan (se 
avsnitt 1.2).  

2.3 Målgrupp  

Projektet har fyra huvudsakliga typer av 
intressenter och potentiella mottagare av 
resultaten (se Figur 2.1). De primära motta-
garna är myndigheter och övriga politiska besluts-
fattare (t.ex. Energimyndigheten, Natur-
skyddsverket och Näringsdepartementet), 
som genom projektet får ökad förståelse 
för de nya investerarnas förutsättningar 
och ageranden, vilket i sin tur ger ett bättre 
underlag för beslut om styrmedel. 

Teknikleverantörerna (de företag som ut-
vecklar och tillverkar teknik och utrustning 
för förnybar elproduktion) får nytta av 
projektet genom ny kunskap om markna-
dens sammansättning och funktion. 

Investerarna (de aktörer som investerar i 
tekniker för förnybar elproduktion) får en 
indirekt nytta av projektet genom att myn-
digheter och andra politiska beslutsfattare 
får underlag att ta fram styrmedel som 
bättre tar hänsyn till det specifika i deras 
beslutssituation. 

Till forskare inom det generella innova-
tionsområdet bidrar projektet med kunskap 
om förutsättningar för marknadsutveckling 
i kapitalvarudominerade branscher.  

 

 
Figur 2.1: Projektets intressenter 

 
Interaktionen med intressentgrupperna har 
framförallt skett i form av en rådgivande 
referensgrupp, där gruppen investerare repre-
senterades dels av Holmen (elintensiv in-
dustri med egen förnybar elproduktion), 
dels av Arise (projekteringsbolag inom 
vindkraft). Teknikleverantörerna repre-
senterades av Siemens Industrial Turbo-
machinery AB. Myndigheter och besluts-
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fattare representerades av projektets hand-
läggare vid Energimyndigheten. Forskarna 
representerades av professor Christian 
Berggren vid Linköpings universitet.  

Referensgruppen var särskilt viktig un-
der projektet uppstartsfas, inte minst för 
att stämma av forskningsfrågor och forsk-
ningsupplägg. Senare i processen presente-
rade projektgruppen resultat från de empi-
riska studierna för referensgruppen, med 
syfte dels att få relevanta synpunkter på 
tolkningar och slutsatser och dels att för-
ankra och sprida resultaten inom de fyra 
intressentgrupperna. Referensgruppen age-
rade även testpersoner för den enkät som 
skickades ut under 2014. 

En kanal till myndigheter och politiska be-
slutsfattare var de verkstäder som planerades 
i projektet. Syftet med dem var inte primärt 
att sprida resultat och slutsatser utan sna-
rare att aktivt involvera tänkta avnämare i 
forskningsprocessen och då särskilt den del 
som handlade om att identifiera konse-
kvenser för utveckling och implementering 
av energipolitiska styrmedel. Vi arrange-
rade en verkstad i februari 2013, med del-
tagare från olika avdelningar på Energi-
myndigheten. Under verkstaden diskute-
rade vi olika typer av investerare och deras 
respektive för- och nackdelar ur ett energi-
systemperspektiv, vilket gav värdefull input 
till det fortsatta analysarbetet. Det visade 
sig dock vara svårt för Energimyndigheten 
att få fram lämpliga datum för ytterligare 
verkstäder, så vi fick hitta andra kanaler. Vi 
har t.ex. presenterat resultaten från projek-
tet för AES-rådet och vid AES-program-
mets programkonferens i januari 2014, där 
såväl andra forskare som representanter för 
Energimyndigheten medverkade. 

Konferenspresentationer och veten-
skaplig publicering är de traditionella ka-

nalerna till andra forskare. Vi har presenterat 
vår forskning vid ett antal olika vetenskap-
liga konferenser: 

 14th International Joseph A. Schumpeter 
Society Conference, Brisbane, juli 2012 

 International Sustainability Transitions 
(IST) Conference, Köpenhamn, augusti 
2012 

 6th PhD-Academy on Sustainability and 
Technology, Zurich, juni 2013 

 EGOS, Montreal, juli 2013 

 Oikos Young Scholars Energy Academy 
2014, St Gallen, april 2014 

 Elsevier Energy Systems Conference, Lon-
don, juni 2014 

Vi har även deltagit i energirelaterade kon-
ferenser, som t.ex. Energiutblick, och har 
presenterat vår forskning på seminarier hos 
olika forskargrupper utomlands, t.ex. på 
HEC i Paris och Universitetet i Oslo. 

Hittills har vi publicerat en vetenskaplig 
artikel och har en under granskning hos en 
vetenskaplig tidskrift (se Appendix A). 
Ytterligare tre artiklar är under färdigstäl-
lande och kommer att skickas till tidskrifter 
inom kort. Projektet har även resulterat i 
en licentiatavhandling som Ingrid Mignon 
lade fram under 2014 (se Appendix A).  

Projektet har resulterat i ett stort empi-
riskt material som kommer att kunna ut-
nyttjas i fler publikationer framöver. Sär-
skilt förväntar vi oss att analysen av den 
enkät som skickades ut under våren 2014 
(se avsnitt 2.4.2) kommer att resultera i 
flera artiklar i vetenskapliga tidskrifter. 

Via enkäten har vi även kommit i kon-
takt med en stor del av investerarna. Re-
spondenterna erbjöds att få ta del av resul-
taten från studien och vi lade in en del 
öppna frågor där de kunde skicka med sina 
åsikter om förutsättningarna för förnybar 
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elproduktion i Sverige. En majoritet av 
dem valde att utnyttja möjligheten att 
skriva fritextsvar. Enkäten resulterade 
också i en hel del direktkontakter med po-
tentiella respondenter via telefon och 
epost. Även intervjuerna resulterade förstås 
i kontakter med investerare och Ingrid 
Mignons licentiatavhandling har skickats ut 
till alla som har medverkat i projektet och 
till andra som har bett om den. Vi deltog 
även vid Svebios konferens i Umeå i no-
vember 2011 och för nu diskussioner med 
Svensk Vattenkraftförening om att med-
verka vid den seminariedag som ska an-
ordnas i samband med deras årsstämma i 
april 2015. Denna kontakt stimulerades av 
den debattartikel vi publicerade i Land 
Lantbruk & Skogsbruk i samband med att 
Vattenverksamhetsutredningen släppte sitt 
delbetänkande (se Appendix A).1 Vi plane-
rar fler populärvetenskapliga publiceringar 
under våren. 

2.4 Verksamhetsbeskrivning 

Projektet har genomförts i fem del-
moment, som motsvarar de fem delmålen: 
(1) kategorisering, (2) karakterisering, (3) 
internationell jämförelse, (4) identifiering 
av konsekvenser för styrmedel och (5) be-
slutsstöd.  

2.4.1 Kategorisering 

Identifieringen och kategoriseringen av 
aktörer som investerat i förnybar elpro-
duktion i Sverige 2003–12 utgick från offi-
ciell statistik från elcertifikatsystemet som 
tillhandahölls av Energimyndigheten. Vi 
använde den version som publicerades i 
juli 2012, vilket innebär att analysen ge-

                                                      
1 Debattartikeln omarbetades även till ett remissvar 
på utredningens slutbetänkande. 

nomfördes innan vissa av de anläggningar 
som fått investeringsbidrag eller andra stöd 
fasades ut ur systemet. 

Eftersom fokus i projektet var ”nya” 
investerare började vi med att definiera vad 
som kännetecknade en ny investerare. Vi 
utgick från dem vi inte hade för avsikt att 
studera i projektet, d.v.s. de ”traditionella” 
investerarna, som vi definierade som offen-
tligt ägda elbolag, privatägda energibolag 
samt kommunala energibolag. Det som 
framförallt kännetecknar traditionella 
investerare som grupp är att de innan 
avregleringen ägde eller kontrollerade såväl 
majoriteten av elproduktionskapaciteten i 
Sverige som transmissions- och 
distributionsnäten. Alla andra investerare 
inkluderades i projektet och betraktades 
därvidlag som ”nya” (eller ”icke-
traditionella”) investerare.  

Eftersom elcertifikatdatabasen innehöll 
organisationsnummer kunde vi söka efter 
respektive anläggningsägare i Bolagsverkets 
och SCB:s register för att få mer informa-
tion om verksamheterna. På så sätt kunde 
vi dela in investerarna i ett antal olika kate-
gorier, baserade på typ av ägande (offent-
ligt eller privat) samt huvudverksamhet 
(baserat på industri-/verksamhetskod) (se 
Tabell 2.1). Föreningar och privatpersoner 
ingår inte i bolagsregistret och kunde där-
för inte kategoriseras ytterligare. 
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Tabell 2.1: Investerarkategorier (endast icke-
traditionella investerare) 

Kategori Ägande Huvud- 
verksamhet 

Offentligt ägda bolag 
(ej energi) 

Offentligt 
Annan än 

elproduktion 

Oberoende elprodu-
center (IPP:er) 

Privat Elproduktion 

Diversifierade företag Privat 
Annan än 

elproduktion 

Lantbrukare Privat 
Lantbruk eller 
motsvarande 

Projekteringsbolag Privat 
Projekt-

utveckling 

Föreningar Kooperativt 
Elproduktion 
eller annan 

Privatpersoner Individuellt 
Elproduktion 
eller annan 

Källa: Bearbetning av Table 2 i Bergek m.fl. (2013). 

2.4.2 Karakteristering 

Karakteriseringen av aktörerna med avse-
ende på motiv att investera m.m. genom-
fördes i två steg. Det första steget bestod 
av en intervjubaserad, multipel fallstudie 
som omfattade totalt 38 investerare. Som 
framgår av Tabell 2.2 täckte studien in alla 
de investerarkategorier som identifierades 
ovan utom privatpersoner (eftersom deras 
identiteter var dolda i elcertifikatdata-
basen). Vi täckte även in olika energislag. 

Tabell 2.2: Översikt över de fall/investerare som 
studerades. 

Kategori Vind Bio Vatten Sol Totalt 

Offentligt ägda  
bolag (ej energi) 

2 3 0 1 6 

Oberoende  
elproducenter 
(IPP:er) 

5 0 1 1 7 

Diversifierade  
företag 

7 4 1 1 13 

Lantbrukare 3 2 0 - 5 

Projekterings- 
bolag 

4 - - - 4 

Föreningar 3 - 0 1 5 

Privatpersoner 0 0 0 0 0 

Summa 24 9 2 3 38 

Källa: Table 2 i Mignon (2014) (med viss bearbetning). 

Urvalet baserades dock inte på kategori-
seringen eftersom det tidigt i intervjupro-
cessen framkom att motiv och investe-
ringskriterier inte följde dessa kategorier på 
något tydligt sätt. Urvalet gjordes istället 
med utgångspunkt i antaganden om vilka 
bakomliggande skillnader som kunde tän-
kas påverka investerarnas motiv och inve-
steringskriterier. 

Det andra steget bestod av en 
enkätbaserad breddstudie. Frågorna 
utformades på basis av forskningsfrågorna 
i kombination med resultaten från de 
kvalitativa fallstudierna. En statistikexpert 
konsulterades för att säkerställa att 
frågorna konstruerades på rätt sätt för de 
analyser vi ville göra. Enkäten testades på 
personer i referensgruppen, med expertis 
inom olika energislag och erfarenhet av 
olika slags verksamheter, för att undvika 
missuppfattningar och säkerställa att 
respondenterna förstod frågorna på det 
sätt som vi avsåg.  

Enkäten gjordes i form av en webb-
enkät. Unika länkar till enkäten skickades 
ut via e-post eller post till alla ägare av cer-
tifikatberättigade anläggningar i elcertifikat-
systemet (totalt 2157 unika investerare).2 
De som ville ha en pappersenkät fick det. 
Två påminnelser skickades ut inom ramen 
av sex veckor. Vi erhöll 607 svar, d.v.s. 
svarsfrekvensen var 28 %, vilket är högt i 
jämförelse med liknande studier. Hittills 
har framförallt övergripande analyser ut-
förts (se avsnitt 3.2).  

2.4.3 Internationell jämförelse 

I den ursprungliga projektansökan angavs 
att jämförelsen skulle göras med Storbri-

                                                      
2 Epostadresser erhölls från Energimyndigheten, 
men saknades för ett antal personer, organisationer 
och företag. 
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tannien, vilket dock inte har varit möjligt. 
Jämförelsen har istället gjorts med Frank-
rike, Norge och Tyskland (se avsnitt 2.5).  

Identifieringen av investerare baseras på 
data från officiella databaser i respektive 
land.  

 I Frankrike fick vi tillgång till en offici-
ell databas som administreras av Ener-
giministeriet och som inkluderar alla 
anläggningar som fram till 2012 hade 
skrivit avtal med den franska staten 
(via elbolaget EDF) om garanterade 
fastpriser (feed-in tariffs) för den för-
nybara el de producerar. Totalt om-
fattar det unika datamaterialet 294 488 
anläggningar. 

 Data för Norge fick vi från den offici-
ella elcertifikatdatabas som tillhanda-
hålls av Norges vassdrags- og energidi-
rektorat (se NVE, 2013). Analysen 
baseras på data från september 2013, 
då det fanns 236 anläggningar i den 
norska delen av elcertifikatsystemet. 
När denna rapport skrivs finns det 317 
anläggningar i systemet, d.v.s. vår ana-
lys täcker in 75 % av de nuvarande 
anläggningarna i systemet.  

 I Tyskland hade ett institut nyligen 
(2012) genomfört en analys av mark-
naden, med fokus på enskilda med-
borgares medverkan i den förnybara 
elproduktionen, som vi kunde 
använda oss av (se trend:research, 
2013).  

Kategoriseringen av investerare baseras 
dels på öppna företagsdatabaser, dels på 
information från företagens egna webbsi-
dor etc. I fallet Tyskland har vi dock fått 
förlita oss på den kategorisering som gjor-
des av det institut som genomförde mark-

nadsanalysen, eftersom vi där inte har till-
gång till investerarnas identitet. 

Karakteriseringen baseras på intervjuer 
med 20 icke-traditionella investerare i 
Frankrike, som kompletteras med ett fåtal 
intervjuer med icke-traditionella och tra-
ditionella investerare i Norge. 

2.4.4 Identifiering av konsekvenser för 
styrmedel 

Identifieringen av konsekvenser för utfor-
mning och implementering av styrmedel 
genomfördes genom analyser av de data 
som samlades in under karakteriseringen av 
investerarna. Som beskrevs ovan genom-
fördes även en verkstad med medverkande 
från olika avdelningar inom Energimyn-
digheten, då resultaten från våra prelimi-
nära analyser diskuterades ur ett policyper-
spektiv. 

2.4.5 Beslutsstöd 

Beslutsstödsdelen genomfördes genom en 
studie av beslutsprocessen för en investe-
ring i en turbin för elproduktion vid 
Munksjö Aspa bruk AB – Sveriges minsta 
avsalubruk, som historiskt sett legat i fram-
kant vad gäller miljövänlig teknik för mas-
satillverkning.  

Studien genomfördes i form av ett 
självständigt arbete (examensarbete) av två 
studenter på högskoleingenjörsprogrammet 
i Maskinteknik vid Linköpings universitet. 

Aspa bruk investerade under 2007 i en 
ny turbin för elproduktion och i examens-
arbetet kartlades beslutsprocessen som 
ledde fram till investeringen i den nya tur-
binen och sedan utvärderades investering-
ens robusthet genom att den modellerades 
i ett teknoekonomiskt optimeringsverktyg 
(reMIND).  
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Utfallet från modellen visade att inve-
steringen var ett korrekt beslut, men att 
turbinen inte driftades optimalt. Optime-
ringsprogrammet visade också av de olika 
motiv för investeringen som Aspa bruk 
uppgav – främst en planerad produktions-
ökning, men även möjligheten att få elcer-
tifikat samt en förväntad höjning av elpri-
set – var produktionsökningen den para-
meter som hade störst inverkan på investe-
ringens lönsamhet. Modellen var dock mer 
känslig för ett förändrat elpris än vad man 
trodde. Vi kommer inte att summera re-
sultaten ytterligare i denna rapport, utan 
hänvisar till examensarbetesrapporten för 
mer information om resultat och slutsatser 
(se Appendix A för en fullständig referens). 

2.5 Uppföljning och utvärdering  

2.5.1 Uppföljning av delmål och syfte  

Vår bedömning är att projektets delmål 1-4 
har uppfyllts i hög grad, medan delmål 5 
inte har uppfyllts fullt ut.  

Delmål 1 (att identifiera och kategori-
sera aktörerna) och 2 (att karakterisera 
investerarna) har uppfyllts genom intervju-
erna och enkäten. Resultaten redovisas i 
avsnitt 3.1 och 3.2. 

Delmål 3 (att göra en internationell jäm-
förelse) har uppfyllts, men på ett annat sätt 
än vad som angavs i ansökan eftersom 
jämförelsen gjordes med Frankrike, Norge 
och Tyskland snarare än Storbritannien. 
Orsaken till detta var att förstudien visade 
att det inte fanns data tillgängliga för Stor-
britannien. Kontakter togs även med for-
skare i Spanien och Schweiz, men det 
fanns inga färdiga studier gjorda där och 
våra kontakter hade inte möjlighet att ta 
fram nya data inom ramen för projektpe-
rioden. Under hösten 2013 genomfördes 

därför istället en intervjubaserad studie i 
Frankrike och vi fick tillgång till en natio-
nell, fransk databas över dem som levererar 
förnybar el till nätet som kunde användas 
för en jämförelse av investerarkategorier. 
Inom ramen för ett projekt som finansie-
rades av Norges vetenskapsråd, där Anna 
Bergek deltog, gjordes en analys av de 
norska investerarna. Vi initierade även ett 
samarbete med Andreas Rüdinger (IDDRI, 
Paris), som tillgängliggjorde information 
om investerare i Tyskland. På så sätt har vi 
täckt in länder med liknande stödsystem 
som Sverige (Norge) och med andra stöd-
system (Frankrike och Tyskland) och med 
olika struktur på den befintliga elproduk-
tionen. Resultaten från den internationella 
jämförelsen redovisas i avsnitt 3.3. 

Delmål 4 (identifiering av konsekvenser 
för utformning och implementering av 
styrmedel) har uppfyllts, genom att resul-
taten från delmoment 1-3 har analyserats 
med avseende på policykonsekvenser. Re-
sultaten redovisas i avsnitt 3.4. En mindre 
avvikelser från planen har dock gjorts. Det 
visade sig snart att de icke-traditionella 
investerarna i förnybar elproduktion i Sve-
rige endast i mycket begränsad utsträckning 
var inblandade i teknikutvecklingen och 
identifieringen har därför fokuserats på 
konsekvenser för stimulering av investe-
ringar i förnybar elproduktion snarare än 
av utveckling av förnybar elproduktions-
teknik. 

Delmål 5 (att implementera i optime-
ringsbaserade beslutsmodeller) har inte 
uppfyllts som avsett. På grund av att av-
delningen för Energisystem inte lyckades 
rekrytera någon doktorand har det inte 
funnits tillräckligt med personresurser för 
att genomföra den planerade implemente-
ringen av resultaten från övriga delmoment 
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i beslutsstödsmodeller. Som nämndes ovan 
har en mindre studie av beslutsprocessen 
för en investering i en turbin för elpro-
duktion vid Aspa bruk genomförts och 
modellerats i ett teknoekonomiskt optime-
ringsverktyg, vilken har rapporterats i form 
av ett examensarbete (se Appendix A), 
men några ytterligare resultat har inte 
kommit ut av detta delmoment. Denna 
avvikelse har rapporterats vid ett tidigare 
tillfälle och medlen från detta delmoment 
delvis omdisponerats till övriga delmo-
ment. 

Sammantaget bedömer vi att projektets 
övergripande syfte till stor del har uppfyllts 
genom att forskningsresultat har kommit 
fram som har intressanta implikationer för 
utformning och implementering av energi-
politiska styrmedel riktade mot icke-tradit-
ionella investerare i förnybar elproduktion. 

2.5.2 Uppföljning av tidplan 

Projektets tidplan redovisas i Figur 2.2. De 
svarta linjerna motsvarar den ursprungliga 
tidplanen och de blå linjerna motsvarar 
genomförda aktiviteter.  

Enligt den ursprungliga planen skulle 
projektet påbörjas i november 2010 och 
avslutas i december 2013. Projekttiden för-
längdes dock med 12 månader till den 31 
december 2014 genom myndighetens be-
slut den 26 april 2012 och den 31 mars 
2014 (dnr 2010-002806). Figur 2.2 illustre-
rar förseningen i starten och visar även att 
delmål 2 tagit mer kalendertid i anspråk än 
beräknat samt att den internationella jäm-
förelsen genomfördes först under ht 2013.  

2.5.3 Uppföljning av budget 

Totalt har projektet en budget om drygt 6,4 
miljoner kronor. Den ekonomiska slutrap-
porten kommer i enlighet med beslutsbre-

vet att inlämnas i februari 2015, men när 
denna rapport skrivs prognosticeras den 
verkliga förbrukningen att vid årets utgång 
att vara ca 900 tkr mindre än budgeterat. 

Som rapporterats tidigare har den lägre 
resursförbrukningen följande huvudsakliga 
orsaker: 

 Avsaknad av doktorand Energisystem 

 Senare än planerad rekrytering av dok-
torand PIE 

 Sjukskrivning av den förra projektleda-
ren 

I enlighet med ansökan om förlängning 
och omdisponering av vissa resurser har vi 
tagit in ytterligare personella resurser som 
har arbetat med enkätutformning, tekniskt 
och statistiskt stöd vid enkätanalys och 
projektadministration samt sammanställ-
ning av data över franska och tyska inve-
sterare. 

2.6 Effekter av projektet 

Projektet har tre huvudsakliga effekter. För 
det första har projektet resulterat i ökad 
kunskap hos forskare och berörda myn-
digheter om hur innovationsprocessens 
efterfrågesida fungerar inom området för-
nybar elproduktion, med fokus på icke-
traditionella investerare. Denna kunskap 
kan i förlängningen komma att påverka 
utformningen av energipolitiska styrmedel. 
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För det andra har projektet utgjort en 
möjlighet för icke-traditionella investerare i 
förnybar elproduktion att komma till tals 
på den energipolitiska arenan. Över 600 
personer svarade på den enkät som skicka-
des ut inom ramen för projektet och 
många av dem har skrivit fritextsvar, kon-
taktat oss via telefon och epost, bjudit in 
oss till olika möten etc. Det visar på stort 
engagemang hos denna aktörsgrupp och 
tyder på att den tidigare saknat kanaler att 
framföra sina åsikter genom.  

För det tredje bidrar projektets resultat 
till att sätta aktuella energi- och miljöpoli-
tiska frågor i ett delvis nytt perspektiv. 
Projektets fokus på icke-traditionella aktö-
rer och heterogeniteten inom elproduk-
tionssektorn bidrar med en alternativ syn 

på elmarknaden och dess funktion, vilken 
vi bland annat har lyft fram en debattartikel 
och ett remissvar på Vattenverksamhetsut-
redningen (se Nählinder m.fl., 2014). 

Figur 2.2: Tidplan 
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3. Resultat 

I detta kapitel redovisas projektets resultat. En del 
av resultaten har tidigare presenterats i konferens- 
och tidskriftsartiklar (se Appendix A).3 Kapitlet 
innehåller även en första analys av resultaten från 
den enkät som skickades ut under våren 2014 och 
som ännu inte har dokumenterats på annat sätt. 

3.1 Vilka aktörer investerar i för-
nybar elproduktion? 

Sammanfattning 

 Majoriteten av investeringarna har gjorts av 
icke-traditionella investerare. 

 Icke-traditionella investerare är inte en homo-
gen grupp utan består av många olika slags 
aktörer, med olika kunskapsbaser, resurser och 
nätverk. 

 Man hittar olika konstellationer av investerare i 
olika energislag. 

Resultatet av analysen av den svenska el-
certifikatdatabasen i kombination med fö-
retagsdatabaser m.m. redovisas i Figur 3.1. 
Där syns att majoriteten av investeringarna 
i förnybar elproduktion de senaste 20 åren 
har gjorts av icke-traditionella (”nya”) inve-
sterare, d.v.s. andra aktörer än stora elbolag 
och kommunala elbolag. Detta gäller oav-
sett om man ser på antal anläggningar eller 
på installerad kapacitet, även om de tradi-
tionella investerarnas andel är större i det 
senare fallet.  

Figur 3.1 visar dock även att de icke-
traditionella investerarna inte en homogen 
grupp utan består av många typer av aktö-
rer, t.ex. föreningar, privatpersoner, lant-
brukare, diversifierande företag, projekte-

                                                      
3 För att underlätta läsandet har vi valt att inte 
hänvisa till enskilda artiklar i detta avsnitt, men 
särskilt de kvalitativa resonemangen bygger till stor 
del på tidigare publikationer, även om analysen här 
är strukturerad på ett annat sätt (efter projektets 
forskningsfrågor). 

ringsbolag, oberoende elproducenter 
(IPP:er) och offentligt ägda bolag (ej 
energi). 

Intervjuerna och enkäten visade att 
många av de icke-traditionella investerarna 
hade liten eller ingen tidigare erfarenhet av 
elproduktion vid tiden för investeringsbe-
slutet. Investeringen i förnybar elproduk-
tion innebar därmed en radikal förändring i 
resursutnyttjande och kan därmed ses som 
en entreprenöriell handling. 

Olika typer av investerare har investerat 
i olika energislag, men det finns inget en-
kelt samband mellan investerarkategori och 
energislag, utan investerare som tillhör 
samma kategori har investerat i flera olika 
energislag (se Figur 3.2). IPP:er och projek-
teringsbolag investerar dock företrädesvis i 
vindkraft, offentligt ägda bolag (ej energi) i 
solkraft och diversifierade företag i bio-
kraft. Det sistnämnda hänger ihop med att 
skogs- och pappersmassaföretag utgör en 
stor andel av de diversifierade företagen. 

3.2 Vad kännetecknar dem som 
investerar i förnybar el-
produktion? 

Sammanfattning 

 De som investerar i förnybar elproduktion har 
olika motiv att investera och reagerar inte lika-
dant på ekonomiska styrmedel. 

 De gör mycket på egen hand, även om vissa 
förlitar sig på t.ex. konsulter. 

 De brottas med olika problem och använder 
olika strategier för att lösa dem. Lösningarna är 
inte alltid bra ur ett systemperspektiv. 

 Skillnaderna i strategier och reaktioner på 
styrmedel är inte främst kopplade till investe-
rarkategori utan till motivet att investera. 
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Figur 3.1: Kategorisering av investerare i förnybar elproduktion i Sverige. 

Källa: Bearbetning av den svenska elcertifikatdatabasen (juli 2012) (se även Bergek m.fl. (2013)). 

Figur 3.2: Kategorisering av investerare i förnybar elproduktion i Sverige per energislag. 

Källa: Bearbetning av den svenska elcertifikatdatabasen (juli 2012). 
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3.2.1 Varför investerar man i förnybar 
elproduktion? 

Sammanfattning 

 Den ekonomiska aspekten av investeringen 
spelar roll, men den är inte avgränsad till 
vinstmaximering utan inkluderar även t.ex. 
kostnadsbesparing och minskning av den eko-
nomiska sårbarheten (oberoende). 

 Andra motiv, t.ex. teknikintresse samt behov 
av att förstärka image eller skapa legitimitet, är 
minst lika viktiga som de ekonomiska motiven. 

 Vilket motiv aktörerna har är inte tydligt kopp-
lat till vilken investerarkategori de tillhör. 

 
Intervjuerna visade att de flesta av investe-
rarna hade någon form av ekonomiska 
motiv. I många fall var det emellertid något 
annat som utlöste investeringen än möjlig-
heten att tjäna pengar och merparten av 
investerarna var inte intresserade av vinst-
maximering utan snarare av att t.ex. minska 
sina energikostnader, bli oberoende, bättra 
på sin image eller något annat. Det var 
också tydligt att de flesta inte investerade 
av någon allmän omsorg om miljön.  

I enkäten frågade vi respondenterna vil-
ken betydelse olika motiv att investera som 
hade nämnts vid intervjuerna hade haft för 
dem. Figur 3.3 visar svaren fördelade på 
respektive motiv.4 De motiv som fler än 
50 % av respondenterna menade var av 
avgörande betydelse för deras investerings-
beslut var att förnybar elproduktion var bra 
för miljön, att en person i verksamheten 
var intresserad av tekniken och drev frågan 
eller att man hade en basresurs för elpro-
duktion tillgänglig (t.ex. mark, tak, 
biobränslen eller ett vattendrag). Mellan 20 
                                                      
4 Motiven är korrelerade med varandra på olika sätt, 
men sambanden är inte särskilt starka (även om 
flera av dem är signifikanta). Den starkaste 
korrelationen (0,667, p<0,01) finns mellan motiven 
att förnybar elproduktion var ett bra sätt att minska 
elkostnaderna och att den var ett bra sätt att bli 
oberoende. 

och 30 % av respondenterna svarade att 
det var av avgörande betydelse att förnybar 
elproduktion var ett bra sätt att tjäna 
pengar på, ett bra sätt att minska energi-
kostnaderna eller ett marknadsföringsar-
gument. Mellan 10 och 20 % uppgav att 
det var av avgörande betydelse att det 
fanns ett behov av att bredda verksamhe-
ten till nya aktiviteter, att förnybar elpro-
duktion var ett bra sätt att blir oberoende 
eller att ett renoveringsbehov gjorde den 
förnybara elproduktionen möjlig. Endast 
en mycket liten andel uppgav att ett över-
skott av resurser, möjligheten att betala 
mindre skatt eller en lag eller förordning 
som tvingade fram en investering var av 
avgörande betydelse.  

Av figuren framgår dock samtidigt att 
ett motiv kan vara av såväl avgörande be-
tydelse som ingen betydelse alls, beroende 
på vem man frågar. Det är kanske särskilt 
intressant att en så stor andel som 15 % 
svarade att det inte hade någon betydelse 
alls att förnybar elproduktion var ett bra 
sätt att tjäna pengar på. 

Om man jämför hur viktigt ett visst 
motiv är för olika kategorier av investerare 
är det övergripande intrycket att skillna-
derna är ganska små (se Figur 3.4). 

För några av motiven är det dock någon 
eller några aktörskategori som avviker sig-
nifikant från genomsnittet: 

 Bra sätt att tjäna pengar. En större andel 
av IPP:erna och en mindre andel av 
privatpersonerna angav att motivet var 
av avgörande betydelse (p<0,001). 

 Tillgång till en basresurs. En större andel 
av privatpersonerna (p<0,01) och en 
mindre andel av IPP:erna (p<0,05) 
angav att motivet var av avgörande 
betydelse. 
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 Bra sätt att bli oberoende. En större andel 
av privatpersonerna och en mindre 
andel av IPP:erna angav att motivet 
var av avgörande betydelse (p<0,01). 

 Ett marknadsföringsargument. En större 
andel av privatpersonerna och en 
mindre andel av IPP:erna angav att 
motivet var av avgörande betydelse 
(p<0,01).5 

Dessa resultat tyder på att IPP:er och pri-
vatpersoner är något av varandras motsat-
ser när det gäller motiv att investera i för-
nybar elproduktion. Privatpersonerna har i 
större utsträckning tillgång till en basresurs, 
vill bli oberoende eller vill skapa en positiv 
bild av sig själva, medan IPP:erna i större 
utsträckning investerar för att tjäna pengar 
på elproduktionen.  

En annan intressant observation är att 
de diversifierade företagen (som i enkäten 
även inkluderar lantbrukare) inte skiljer sig 
nämnvärt från genomsnittet med avseende 

                                                      
5 Privatpersonerna fick ta ställning till följande 
motiv: ”att producera förnybar el ger en positiv bild 
av dig som person”. 

på motiv trots att de skiljer sig från andra 
med avseende på t.ex. bakgrund, ägande-
form och tidigare erfarenhet av affärsverk-
samhet. Slutligen kan vi konstatera att 
kommunerna i flera fall verkar avvika från 
genomsnittet av figurerna att döma. Till 
exempel uppgav nästan 80 % att motivet 
”tjäna pengar” var av liten eller ingen bety-
delse för deras beslut att investera i förny-
bar elproduktion (jfr alla: 30 %). På grund 
av att vi har relativt få svarande kommuner 
går det dock inte att dra några signifikanta 
slutsatser om dessa skillnader, utan de be-
höver undersökas vidare. 

Samtidigt är det viktigt att notera att i 
princip alla motiv återfinns i alla investe-
rarkategorier (se Figur 3.4), d.v.s. det finns 
ingen direkt koppling mellan vissa motiv 
och vissa investerarkategorier. 

Figur 3.3: Motiv att investera i förnybar elproduktion (första investeringen).  

Källa: Egen enkätundersökning. 
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Figur 3.4: Motiv – betydelse för olika investerarkategorier. 
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Om man istället ser på hur viktigt ett visst 
motiv är för investerare i olika slags 
förnybar elproduktion är det övergripande 
intrycket något mer blandat.6 För flera av 
motiven är det något eller några energislag 
som avviker signifikant från genomsnittet 
med avseende på hur stor andel som angav 
att motivet var av avgörande betydelse för 
deras beslut att investera i förnybar elpro-
duktion (se Tabell 3.1). 

Det som framförallt är intressant här är 
skillnaden mellan vindkraft och solkraft 
(solceller), där investerare i vindkraft i 
större utsträckning än andra angav att de 
investerade för att det var ett bra sätt att 
tjäna pengar på och i mindre utsträckning 
för att de hade tillgång till mark, ville 
minska sina energikostnader eller ville bli 
oberoende, medan investerare i solkraft i 
högre utsträckning än genomsnittet angav 
att de investerade som ett marknadsfö-
ringsargument eller för att det var ett bra 
sätt att minska energikostnaderna eller bli 
oberoende och i mindre utsträckning för 
att tjäna pengar.  

Vattenkraften skiljer sig också något 
från genomsnittet genom att de som inve-
sterar i den i högre utsträckning angav att 
de investerade för att det var bra för mil-
jön, för att de hade tillgång till ett lämpligt 
vattendrag, för att de hade ett renoverings-
behov eller för att de hade ett överskott av 
resurser. För flera av motiven finns det 
dock inga signifikanta skillnader mellan 
vattenkraftsinvesterarna och andra respon-
denter.  

                                                      
6 Här avses det energislag som respondenterna 
själva har uppgivit var det första de investerade i 
(för att matcha frågan om motiv). Det behöver 
alltså inte röra sig om den anläggning som de nu har 
elcertifikat för. 

Tabell 3.1: Motiv per energislag – signifikanta 
skillnader med avseende på avgörande betydelse 

 

Större andel 
”avgörande 

betydelse” än 
andra 

Mindre andel 
”avgörande 

betydelse” än 
andra 

Bra för miljön 
Småskalig 

vattenkraft** 
 

Tillgång till 
basresurs 

Småskalig 
vattenkraft** 

Vindkraft** 

Tjäna pengar Vindkraft** Solkraft** 

Minska energi-
kostnader 

Solkraft** 
Vindkraft** 

Marknadsförings-
argument 

Solkraft** 
Vindkraft* 

Bli oberoende Solkraft** Vindkraft** 

Renoverings-
behov 

Småskalig 
vattenkraft** 

Vindkraft** 
Solkraft** 

Överskott av 
resurser 

Småskalig 
vattenkraft** 

Vindkraft** 
Solkraft* 

* p<0,05, ** p<0,01 

3.2.2 Varifrån kom idén att investera i 
förnybar elproduktion? 

Sammanfattning 

 Idén att investera kan komma från många olika 
håll och det finns inte några idékällor som är 
mycket viktigare än andra. 

 Privatpersoner och teknikintresserade aktörer 
är mer aktiva i informationssökande än andra 
investerarkategorier. 

I intervjuerna frågade vi varifrån investerarna 
hade fått idén att investera i förnybar el-
produktion. Ett stort antal olika idékällor 
kom fram och vi beslöt att undersöka via 
enkäten om några av dem generellt sett var 
viktigare än andra. 

Enkäten visar dock att de flesta av de 
identifierade idékällorna var av liten bety-
delse för det stora flertalet respondenter (se 
Figur 3.5). De källor som verkar ha varit 
viktigast är en person som drev frågan in-
ternt, andra som hade investerat i förnybar 
elproduktion samt mässor, tidskrifter och 
hemsidor om förnybar energi. Informa-
tionsmöten, konsulter, intresse- och före-
tagarorganisationer och Energimyndig-
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heten verkar endast ha haft en inverkan på 
en mindre andel av investeringarna. En 
möjlig tolkning av dessa resultat är att or-
ganiserade informationsmöten och direkta 
kontakter med syfte att påverka aktörer att 
investera har mindre betydelse för storska-
lig spridning av förnybar energiteknik än 
goda exempel och drivkraften hos engage-
rade individer. 

Det finns få signifikanta skillnader mel-
lan investerarkategorierna, även om privat-
personerna och IPP:erna skiljer sig något åt 
med avseende på mässor, tidskrifter och 
hemsidor specialiserade på förnybar energi, 
som privatpersonerna i större utsträckning 
än genomsnittet och IPP:erna i mindre 
utsträckning än genomsnittet angav var en 
viktig idékälla. 

 

3.2.3 Hur har man gått tillväga för att 
genomföra investeringen? 

Sammanfattning 

 Det finns en tydlig heterogenitet mellan och 
inom olika investerarkategorier. 

 En majoritet av investerarna har själva har 
deltagit aktivt i sina investeringsprocesser  

 Investerarna tar hjälp av konsulter, teknikleve-
rantörer och sina nätverk för att genomföra 
sina investeringar. 

 Det finns intressanta skillnader framförallt 
mellan privatpersoner och IPP:er, men det är 
också intressant att de diversifierade företagen 
inte skiljer sig från mängden. 

Intervjuerna visade att olika investerare hade 
tillgång till olika slags resurser initialt. Vissa 
hade god tillgång till de flesta resurser de 
behövde och använde sig av kontrakt eller 
nätverk för att komplettera dessa vid be-
hov. De flesta saknade dock en eller flera 
viktiga resurser och använde sig av olika 
strategier för att skaffa de resurser de sak-
nade beroende på vilken resurs de hade att 
utgå ifrån (se Figur 3.6). De som hade god 
kunskap om marknaden skaffade sig övriga 
resurser (finansiering, teknisk kunskap och 
basresurs) genom rekrytering, partnerskap 

Figur 3.5: Varifrån kom idén att investera i förnybar elproduktion? 

Källa: Egen enkätundersökning. 
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eller kontrakt med konsulter och teknikle-
verantörer. Aktörer som hade tillgång till 
en naturresurs utformade sina investeringar 
kring den resursen. De använde kontrakt 
eller sina sociala nätverk för att få tillgång 
till kapital och kunskap om teknik och 
marknad. Aktörer med god teknisk kun-
skap skaffade sig resten genom nätverk, 
kontrakt eller partnerskap. 

Figur 3.6: Olika resursmobiliseringsstrategier. 

 
I enkäten frågade vi, med utgångspunkt i 

de kvalitativa resultaten från intervjuerna, 
om hur investerarna gick tillväga för att 
hantera fyra väsentliga delar av investe-
ringsprocessen: tillgång till basresursen, 
tillståndsprocessen, lönsamhetskalkylering 
och valet av teknik. Här kommer vi särskilt 
att fokusera på frågorna som rörde i vilken 
utsträckning investerarna hanterade dessa 
delar på egen hand respektive tog hjälp av 
konsulter eller projekteringsbolag. Observera 
att alla frågor rör investerarnas första investering, 
vilket innebär att svaren inte säkert rör en av de 
anläggningar som nu finns i elcertifikatsystemet.  

En klar majoritet av investerarna (68 %) 
hade tillgång till basresursen internt (se 
Tabell 3.2). 

Tabell 3.2: Fanns det tillgång till basresursen inom 
verksamheten? 

 Antal Andel 

Ja 396 68 % 

Nej 189 32 % 

Summa 585 100 % 

Det finns dock en signifikant skillnad här 
mellan olika investerarkategorier 
(p<0,001). Endast 18 % av de diversifie-
rade företagen, 37 % av IPP:erna och 41 % 
av föreningarna svarade att de hade tillgång 
till basresursen internt, vilket kan jämföras 
med 82 % av privatpersonerna (se Tabell 
3.3).7  

Tabell 3.3: Tillgång till basresursen inom 
verksamheten per investerarkategori 

 Andel ja-svar 

Förening 41 % 

Kommun 67 % 

Privatperson 82 % 

IPP 37 % 

Diversifierat företag 18 % 

 
Det finns också signifikanta skillnader 
mellan energislagen, där en mindre andel 
av investerarna i vattenkraft och vindkraft 
och en större andel av investerarna i sol-
kraft hade tillgång till basresursen internt. 

När det gäller tillståndsprocessen (inklusive 
tillståndsansökan, samrådsmöten med 
mera) uppgav ungefär 30 % av respon-
denterna att frågan inte var relevant för 
dem eftersom tillstånd inte behövdes eller 
redan var beviljat när de blev inblandade i 
investeringsprojektet.8  

Av dem som hade hanterat en till-
ståndsprocess svarade ca 60 % att de tog 
hand om den på egen hand, medan ca 
30 % svarade att de hade anlitat en konsult 
och ca 10 % att de hade hanterat den på 
annat sätt (se Tabell 3.4). 

 

                                                      
7 Vi har dock inte kunnat testa signifikansen för 
föreningarna och de diversifierade företagen 
separat. 
8 Denna siffra var betydligt längre för kategorin 
kommuner, där endast 11 % angav att frågan inte 
var relevant. 

Resurser

Rekrytering

Partnerskap
Kontrakt 
med t.ex. 
konsulter

Sociala 
nätverk
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Tabell 3.4: Hur hanterades tillståndsprocessen?  

 Antal Andel 

På egen hand 247 60 % 

En konsult anlitades 122 30 % 

Annat 40 10 % 

Summa 409 100 % 

 
Även här är det vissa investerarkategorier 
som avviker signifikant från genomsnittet: 

 Av privatpersonerna som hade hante-
rat en tillståndsprocess svarade en 
större andel (69 %) att de tog hand om 
tillståndsprocessen på egen hand och 
en mindre andel (23 %) att de tog 
hjälp av en konsult (p<0,01). Det se-
nare skulle kunna bero på att det inte 
alltid är motiverat ur kostnadssyn-
punkt att anlita en konsult för mindre 
anläggningar.  

 De IPP:er som hade hanterat en till-
ståndsprocess svarade i mindre ut-
sträckning än andra (45 %) att de tog 
hand om tillståndsprocessen på egen 
hand (p<0,001), trots att de är speciali-
serade på elproduktion och borde 
kunna ha kompetensen internt. 

Det är återigen intressant att konstatera 
dels att IPP:er och privatpersoner skiljer sig 
från varandra, dels att de diversifierade 
företagen inte avviker från genomsnittet på 
något signifikant sätt. 

Variationen i svar är ganska stor mellan 
energislagen. Av dem som hade hanterat 
en tillståndsprocess angav investerarna i 
solkraft (80 %) i större utsträckning än 
andra investerare att de hanterade till-
ståndsprocessen på egen hand, medan in-
vesterarna i småskalig vattenkraft (47 %) 
och vindkraft (47 %) angav detta i mindre 
utsträckning än andra (p<0,05). En mindre 
andel av investerarna i småskalig vatten-
kraft (28 %) och solkraft (17 %) angav att 

de hade anlitat en konsult för att hantera 
tillståndsprocessen, medan en större andel 
av investerarna i vindkraft (46 %) svarade 
att de hade gjort det (p<0,01). 

Vi ställde också frågan om det gjordes 
en lönsamhetskalkyl inför investeringsbeslu-
tet (se Tabell 3.5). Något färre än 80 % av 
respondenterna svarade ja på den frågan. 
Totalt var det alltså drygt 20 % som inte 
gjorde någon lönsamhetskalkyl innan de 
investerade, vilket bekräftar att vinstmaxi-
mering inte det viktigaste motivet för alla 
investerare. Anledningen till det var bl.a. att 
de ”visste” att investeringen var lönsam 
eller att lönsamheten inte var den viktigaste 
aspekten för dem (34 % respektive 59 % 
av dem som inte gjorde någon kalkyl). 

Tabell 3.5: Gjordes det en lönsamhetskalkyl? 

 Antal Andel 
av 

Ja/Nej 

Andel 
av  

alla 

Ja, på egen hand 285 63 % 49 % 

Ja, via en konsult  88 19 % 15 % 

Ja, via teknik-leveran-
tören  

71 16 % 12 % 

Ja, vet ej vem 10 2 % 2 % 

Summa ”Ja” 454 100 % 78 % 

Nej, visste att det var 
en bra investering 

44 34 % 7 % 

Nej, lönsamheten var 
inte den viktigaste 
aspekten 

77 59 % 13 % 

Nej, vet inte varför 10 8 % 2 % 

Summa ”Nej” 131 100 % 22 % 

Summa 585 - 100 % 

 
Skillnaderna mellan investerarkategorierna 
består här främst i att en något större andel 
av föreningarna, kommunerna och 
IPP:erna svarade att det hade gjorts en 
kalkyl medan andelen av privatpersonerna 
och de diversifierade företagen som hade 
gjort en kalkyl var något lägre än genom-
snittet. Skillnaden är dock endast signifi-
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kant för IPP:er och privatpersoner 
(p<0,05). 

Det finns också vissa signifikanta skill-
nader mellan investerare i olika energislag. 
Investerare i småskalig vattenkraft svarade i 
mindre utsträckning än investerare i andra 
energislag (69 %) att de gjorde en kalkyl 
innan beslutet fattades och investerare i 
vindkraft svarade i större utsträckning än 
andra (88 %) att de gjorde en kalkyl 
(p<0,01). 

Av dem som gjorde en lönsamhetskal-
kyl tog ca 63 % hand om den på egen 
hand, medan ca 20 % anlitade en konsult 
och ca 16 % förlitade sig på teknikleve-
rantörens kalkyler.  

Den enda signifikanta skillnaden med 
avseende på investerarkategorier är här att 
en större andel av IPP:erna (24 %) än av 
övriga investerare angav att de anlitade en 
konsult (p<0,05). Återigen går det inte att 
se någon skillnad mellan de diversifierade 
företagn och genomsnittet (eller att testa 
kommunerna och föreningarna). 

Det finns även vissa signifikanta skill-
nader med avseende på hur investerare i 
olika energislag har hanterat lönsamhets-
kalkylen. Investerarna i småskalig vatten-
kraft svarade i mindre utsträckning än 
andra investerare att de anlitade en konsult 
(8 %) eller tog hjälp av teknikleverantören 
för att göra kalkylen (7 %), medan investe-
rarna i vindkraft i mindre utsträckning än 
andra investerare gjorde kalkylen på egen 
hand (41 %) och i större utsträckning än 
andra anlitade en konsult (31%) (p<0,01). 

När det gäller teknikval så angav ca 68 % 
att de valde tekniken genom egna kontak-
ter med leverantörerna (se Tabell 3.6) och 
11 % att de gick på rekommendationer 
från en konsult.  

Tabell 3.6: Valdes tekniken genom egna kontakter 
med leverantörerna? 

 Antal Andel 

Ja 396 68 % 

Nej 189 32 % 

Summa 585 100 % 

 
Här finns ett signifikant samband mellan 
investerarkategori och svaret på frågan om 
de gjorde teknikvalet på egen hand 
(p<0,05), som främst består av följande 
skillnader: 

 Privatpersonerna svarade i större ut-
sträckning än ändra att de valde teknik 
på egen hand eller på rekommenda-
tion av en annan person och i mindre 
utsträckning än genomsnittet att de 
gick på rekommendationer från en 
konsult (p<0,05). 

 IPP:erna svarade i mindre utsträckning 
än andra att de valde tekniken på egen 
hand och i större utsträckning än 
andra att de anlitade en konsult 
(p<0,05). 

Återigen kan vi konstatera dels att IPP:er 
och privatpersoner skiljer sig åt, dels att de 
diversifierade företagen inte skiljer sig från 
övriga investerare på något signifikant sätt. 
Kommunerna svarade även de i mindre 
utsträckning än andra (44 %) att de valde 
tekniken genom egna kontakter med leve-
rantörerna, men vi har inte kunnat testa 
om denna skillnad är signifikant. 

Det finns också vissa signifikanta skill-
nader mellan investerare i olika energislag: 

 Investerare i vindkraft svarade i 
mindre utsträckning än andra investe-
rare att de valde tekniken genom egna 
kontakter med leverantören och i 
större utsträckning än andra att de an-
litade en konsult (p<0,001). 
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 Investerare i solkraft svarade i större 
utsträckning än andra investerare att 
de valde tekniken genom egna kon-
takter med leverantören och i mindre 
utsträckning än andra att de anlitade 
en konsult (p<0,01). 

 Investerare i småskalig vattenkraft 
svarade i högre utsträckning än andra 
att de gick på en rekommendation från 
en annan person (p<0,01).  

Sammanfattningsvis finns en tydlig hetero-
genitet mellan olika investerarkategorier 
(särskilt mellan IPP:er och privatpersoner), 
men även inom respektive investerarkate-
gori. Medan vissa investerare själva tog 
hand om hela investeringsprocessen från 
start till slut, inklusive att skaffa sig tillgång 
till en basresurs, säkerställa finansieringen 
av projektet, söka tillstånd att bygga och att 
välja teknik och teknikleverantör, tog andra 
hjälp av konsulter för att klara av ett eller 
flera av dessa moment (särskilt inom vind-
kraft).  

Även om en majoritet av investerarna 
svarade att de valde tekniken genom egna 
kontakter med teknikleverantörerna visar 
intervjuerna att många av de icke-traditio-
nella investerarna hade en begränsad kän-
nedom om alternativa tekniker och leve-
rantörer. Deras teknikval gjordes ofta base-
rat på råd från personer i deras sociala och 
professionella nätverk och de valde ofta 
den mest tillförlitliga tekniken eller den 
teknik som andra i samma område har valt 
snarare än den mest innovativa tekniken 
eller den teknik som var bäst lämpad för 
deras specifika projekt. Deras förutsätt-
ningar att bidra till teknikutvecklingen ter 
sig därmed generellt sett begränsade.  

Det är intressant att de diversifierade 
företagen inte särskiljer sig från övriga in-
vesterarkategorier, med tanke på att de har 

tidigare erfarenheter av företagande från 
andra branscher och rimligtvis borde ha en 
mer utvecklad förmåga att hantera strate-
giska beslut 

Det är också värt att notera att kommu-
nerna och föreningarna i flera avseenden 
verkar skilja sig från genomsnittet, även om 
vi inte har kunnat testa detta statistiskt. 
Vidare studier behövs för att kunna fastslå 
om de skiljer sig från andra investerare på 
något avgörande sätt. 

3.2.4 Vad gör man med elen? 

Sammanfattning 

 Det finns olika strategier för vad man gör med 
elen: sälja allt, använda delar av elen själv eller 
använda all el själv. 

 Vilket energislag man har investerat i påverkar 
inte denna strategi i någon större utsträckning, 
men det finns en viss koppling till investerar-
kategori. 

Enkäten visar att en majoritet av investe-
rarna själva använder delar av den el som 
de producerar och säljer resten, medan 
ungefär 40 % säljer all el och 5 % använder 
all el själva (se Tabell 3.7). 

Tabell 3.7: Olika sätt att använda elen 

Andel 

Säljer all el som produceras 41 % 

Använder delar av den el som 
produceras själva 

53 % 

Använder all el som produceras 5 % 

 
Skillnaderna mellan olika investerarkatego-
rier är dock ganska stora (se Figur 3.7). 
IPP:er och föreningar svarade i högre ut-
sträckning än genomsnittet (80 % respek-
tive 59 %) att de säljer all el som produce-
ras, vilket kan jämföras med drygt 20 % av 
kommunerna och privatpersonerna. Vi har 
dock endast kunnat bekräfta denna skillnad 
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statistiskt för IPP:er och privatpersoner 
(p<0,001).  

IPP:erna svarade också i mindre ut-
sträckning än andra investerare att de an-
vänder delar av elen eller all el själva 
(p<0,05). Privatpersonerna svarade i större 
utsträckning än andra investerare att de 
använder delar av elen själva och i mindre 
utsträckning än andra att de använder all el 
själva (p<0,001). De diversifierade företa-
gen angav i större utsträckning än andra 
investerare att de använder delar av elen 
eller all el själva (p<0,01).  

Dessa skillnader är inte förvånande. Att 
nästan inga av IPP:erna angav att de själva 
använder all el som produceras och att en 
stor del av dem säljer all el följer naturligt 
av att deras huvudverksamhet är elpro-
duktion, till skillnad från exempelvis de 
diversifierade företagen som kan tänkas 
vara mer intresserade av att försörja den 
huvudsakliga verksamheten med el från 
egen elproduktion. 

3.2.5 Vilka problem uppstod i investe-
ringsprocessen? 

Sammanfattning 

 Det finns problem på både system- och 
individnivå. 

 Fyra typer av problem sticker ut: problem med 
finansieringen, problem med basresurseren, 
problem med tillståndet och problem med tek-
niken. 

 En större andel av IPP:erna har upplevt alla 
slags problem, medan privatpersonerna har 
haft mindre problem än andra. 

 Oavsett vilka problem aktörer har, lyckas de 
ändå hantera dem på olika sätt: genom sina 
nätverk, genom partnerskap och samarbeten 
eller genom att köpa tjänster från konsulter, 
leverantörer och andra aktörer i systemet. 

Eftersom de icke-traditionella investerarna 
i många fall saknar tidigare erfarenhet av 
tekniken och elproduktionsmarknaden är 
det rimligt att anta att investeringar i för-
nybar elproduktion kan vara ganska utma-
nande för dem. Intervjuerna visade också att 
så var fallet. Som nämndes ovan var dock 
resurser (basresurs, finansiering osv.) inte 
generellt sett en av de största utmaning-
arna. Ett fåtal investerare nämnde att de 
hade haft problem att få tag i tillräckligt 
med finansiering (t.ex. banklån) eller lämp-

Figur 3.7: Användning av den el som produceras (per investerarkategori). 

Källa: Egen enkätundersökning 
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liga basresurser (t.ex. en lämplig plats att 
bygga på), men det stora flertalet hade 
lyckats mobilisera de resurser de behövde. 

Brist på kunskap och erfarenhet av in-
vesteringar i förnybar elproduktion var 
något som många av dem vi intervjuade 
nämnde som ett problem. De kände sig 
osäkra över många av de val de var 
tvungna att göra under investeringsproces-
sen. Särskilt gällde det valet av teknik, där 
beslut ofta fattades på grundval av råd från 
andra som investerat tidigare eller från 
kolleger och vänner. Det kunde leda till 
teknikval som inte var anpassade efter in-
vesterarens specifika situation och förhål-
landen.  

Bristen på kunskap och erfarenhet 
skapade också osäkerheter om investering-
ens lönsamhet och finansiering. Många av 
dem vi intervjuade berättade att de inte 
hade kunnat göra någon finansiell kalkyl, 
eftersom det var så många saker som skulle 
vägas in och så många kostnads- och in-
täktsposter som måste prognosticeras, t.ex. 
el- och certifikatpris, ränta och eurokurs. I 
många fall förlitade de sig, som vi såg ovan, 
på kalkyler som gjordes av andra (konsul-
ter, revisorer, leverantörer och projekte-
ringsbolag), men eftersom de saknade för-
måga att bedöma om kalkylerna var kor-
rekta och realistiska kände flera att de sak-
nade kontroll över sina projekt. För att 
hantera den osäkerheten gjorde man extra 
pessimistiska antaganden: räknade utan 
intäkter från elcertifikat, antog mycket låga 
elpriser, låg produktion och kort livslängd 
samt räknade med höga låneräntor. Det 
gjorde att investeringarna senare visade sig 
vara mycket mer lönsamma än beräknat. 

Många investerare angav även att de 
hade upplevt problem med tillståndspro-
cessen. Den upplevdes som långdragen 

och komplicerad och utom investerarnas 
egen kontroll. Flera av dem vi intervjuade 
hade blivit nekade tillstånd på kommunal 
nivå och hade tvingats överklaga beslutet 
eller omlokalisera sina projekt. Det var 
också vanligt med olika former av lokalt 
motstånd, från grannar, militären eller olika 
fågel-, djur- och naturskyddsföreningar. 

I vissa fall uppstod även problem på 
grund av den specifika platsens karaktärs-
drag. Vissa platser låg t.ex. långt från elnä-
tet, vilket gjorde det svårt att ansluta an-
läggningen. I andra fall kunde skog och 
berg skapa problem att komma åt platsen 
och bygga på den. Det senare problemet 
var det dock främst projekteringsbolag och 
vissa större IPP:er inom vindkraft som 
nämnde – de var de enda som valde att 
implementera projekt på sådana ställen och 
de gjorde det eftersom de behövde hitta 
områden där de kunde bygga stora vind-
kraftsparker. 

I enkäten bad vi respondenterna ta ställ-
ning till om de hade upplevt ett antal av de 
problem som vi hade identifierat genom 
intervjuerna. Problemen delades in i fyra 
övergripande problemkategorier: problem 
med finansiering och ekonomi, problem 
med basresursen, problem med tillståndet 
och problem med tekniken. I det följande 
redovisas resultaten både för dessa över-
gripande kategorier och för olika delpro-
blem inom respektive kategori. 

En relativt stor andel (39 %) av respon-
denterna angav att de hade haft någon 
form av problem med finansieringen av sina 
investeringar, vilket var något förvånande 
med tanke på resultatet från intervjuerna, 
men stämmer väl överens med att viss 
tidigare litteratur har lyft fram finansie-
ringsproblem som en av de viktigaste bar-
riärerna för investeringar i förnybar elpro-
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duktion internationellt sett (jfr Faber och 
Hoppe, 2013; Nolden, 2013).  

Variationen mellan olika investerarkate-
gorier är dock stor (se Figur 3.8 ovan). 
Lägst andel hade kommunerna (13 %) och 
högst IPP:erna (57 %). Den låga andelen 
för kommunerna stämmer väl överens med 
det som kom fram under intervjuerna, där 
de kommuner vi talade med menade att de 
hade lätt att få lån till låg ränta. Statistiskt 
sett är det dock bara privatpersoner och 
IPP:er som avviker från övriga investerare; 
privatpersoner svarade i mindre utsträck-
ning än andra och IPP:er i högre utsträck-
ning än andra att de hade haft problem 
med finansieringen (p<0,01).  

Skillnaden mellan olika energislag är 
också ganska stor – från industriellt mot-
tryck (0 %) och solkraft (21 %) till storska-
lig vattenkraft och biogas (67 %) (se Figur 
3.9). Investerare i småskalig vattenkraft 
rapporterade i större utsträckning än andra 
att de hade haft problem med finansie-
ringen, medan investerare i solkraft i 
mindre utsträckning än andra rapporterade 
sådana problem (p<0,001). 

Av delproblemen var de vanligaste att 
projektet blev dyrare än planerat (25 %) 
och att kapitalet inte räckte till (24 %) (se 
tabell Tabell 3.8). 

Tabell 3.8: Delproblem förknippade med finansiering 
och ekonomi. 

 Andel 

Det blev dyrare än planerat 25 % 

Kapitalet räckte inte till 24 % 

Det blev svårt att få ett lån 8 % 

Det uppstod andra problem med de 
ekonomiska resurserna 

5 % 

 
Här finns ett statistiskt säkerställt samband 
mellan investerarkategori och delproblemet 
att kapitalet inte räckte till (p<0,05). Före-
ningar och IPP:er uppgav i högre grad än 
genomsnittet att de blev tvungna att hitta 
andra lösningar eftersom kapitalet inte 
räckte till (33 resp. 34 %) medan ingen av 
kommunerna hade upplevt detta problem.9 

Det finns också ett statistiskt säkerställt 
samband mellan investerarkategori och 

                                                      
9 Vi har inte kunnat testa kommunerna och 
föreningarna separat, så att sambandet finns skulle 
kunna bero enbart på att IPP:erna avviker från 
övriga (p<0,001). 

Figur 3.8: Andel av respondenterna som uppgav att olika slags problem uppstod under investeringsprocessen (per 
investerarkategori). 

Källa: Egen enkätundersökning. 
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delproblemet att det var svårt att få ett lån 
(p<0,001). Drygt 20 % av IPP:erna svarade 
att de hade stött på delproblemet, medan 
kommuner (0 %) och privatpersoner (3 %) 
verkar ha varit relativt sett förskonade från 
det,10 vilket skulle kunna bero på att de 
förmodligen har finansierat sina investe-
ringar med eget kapital i större utsträckning 
än övriga investerarkategorier. 

Trots att ca en fjärdedel av dem som 
svarat på enkäten uppgav att deras projekt 
blev dyrare än planerat eller att kapitalet 
inte räckte till så att de fick hitta andra lös-
ningar så har de uppenbarligen lyckats ge-
nomföra sina investeringar. Intervjuerna 
visar dock att lösningen på problemet åt-
minstone i vissa fall var att reducera storle-
ken på anläggningen så att den ”passade 
plånboken”, snarare än att optimera an-
läggningen till de fysiska förutsättningarna. 
Till exempel förekom det att investerare 
skalade ner sina projekt till en storlek som 
var liten nog för att de skulle kunna betala 
                                                      
10 Vi har inte kunnat testa kommunerna och 
föreningarna separat, så att sambandet finns skulle 
kunna bero enbart på att IPP:erna avviker från 
övriga (p<0,001). 

för anläggningen med de pengar de hade 
tillgängliga. Det resulterade i att basresur-
sen inte utnyttjades på ett optimalt sätt. 
Konsekvensen av att problem uppstår i 
investeringsprocessen kan alltså bli att det 
inte är de bästa möjliga projekten ur ett 
övergripande perspektiv som genomförs 
och därmed att den övergripande system-
effektiviteten minskar. 

Problem med basresursen verkar ha varit 
betydligt ovanligare, generellt sett. Totalt 
sett uppgav ca 10 % av investerarna att de 
hade haft något sådant problem under 
investeringsprocessen. Även här angav 
dock IPP:erna i signifikant större utsträck-
ning än övriga (23 %) att de hade upplevt 
problem med basresursen, medan privat-
personerna i signifikant mindre utsträck-
ning (6 %) angav att de varit drabbade av 
sådana problem (p<0,001) (se Figur 3.8).  

Skillnaden mellan olika energislag är 
ganska liten (se Figur 3.9), men det finns 
trots det några signifikanta skillnader: inve-
sterare i småskalig vattenkraft och vind-
kraft rapporterade i större utsträckning än 
andra att de haft problem med basresursen, 

Figur 3.9: Andel av respondenterna som uppgav att olika slags problem uppstod under investeringsprocessen (per 
energislag). 

Källa: Egen enkätundersökning. 
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medan investerare i solkraft i mindre ut-
sträckning än andra angav att de hade haft 
sådana problem (p<0,01). Investerarna i 
storskalig vattenkraft och biogas rapporte-
rade inte några problem med basresursen 
alls. 

Av delproblemen var det ungefär lika 
vanligt att det var svårt att få tag på en 
lämplig basresurs som att basresursen blev 
dyrare än planerat, medan det var betydligt 
ovanligare att ägaren till basresursen drog 
sig ur projektet (se Tabell 3.9). Av intervju-
erna framgick också att det i vissa fall fanns 
en konkurrens om platser för vindkraft – 
investerare som aktivt letade efter lämpliga 
platser fann ibland att de bästa platserna 
redan var kontrakterade av någon annan. 

Tabell 3.9: Delproblem förknippade med basresursen. 

 Andel 

Det var svårt att få tag på en lämplig 
basresurs 

6 % 

Basresursen blev dyrare än planerat 5 % 

Det uppstod andra problem med 
basresurserna 

5 % 

Ägaren av basresursen drog sig ur 
projektet 

1 % 

 
Här finns ett statistiskt säkerställt samband 
mellan investerarkategori och delproblemet 
att det blev svårt att få tag i en lämplig basresurs 
(p<0,001). Ungefär 18 % av IPP:erna 
angav att de hade stött på detta problem, 
vilket är betydligt högre än genomsnittet. 
Även investerarna i småskalig vattenkraft 
rapporterade i större utsträckning än andra 
att de hade haft sådana problem, vilket 
stämmer överens med att de i mindre ut-
sträckning än andra investerare hade till-
gång till basresursen internt (se ovan). 

Här finns också ett statistiskt säkerställt 
samband mellan investerarkategori och 
delproblemet att det uppstod andra problem 
med basresurserna (p<0,05). Kommuner och 

IPP:er svarade i ungefär dubbel så stor 
utsträckning som genomsnittet (11 % re-
spektive 10 %) att de hade haft andra pro-
blem med basresurserna.11  

Ungefär en tredjedel av alla responden-
ter (34 %) uppgav att de hade upplevt nå-
gon slags problem med tillståndet, vilket var 
ett ganska väntat resultat som stämmer väl 
överens med vad som sagts i tidigare 
forskning (jfr Khan, 2003; Ek, 2005; 
Söderholm m.fl., 2007; Bergek, 2010). Med 
tanke på den uppmärksamhet som till-
ståndsprocesserna för såväl vindkraft som 
småskalig vattenkraft har fått under senare 
år, med förändringar i regelverken som 
följd, var det inte förvånande att 58 % av 
investerarna i vindkraft och 28 % av inve-
sterarna i småskalig vattenkraft svarade att 
de haft någon form av problem med till-
ståndet (se Figur 3.9). Det var mer förvå-
nande att en så stor andel som 75 % av 
investerarna i biogas uppgav att de hade 
haft sådana problem.12 Att inga problem 
rapporterades för storskalig vattenkraft och 
att investerarna i solkraft i lägre utsträck-
ning än övriga (p<0,001) angav att de hade 
haft problem med tillståndet är inte kons-
tigt eftersom investeringarna för dessa 
grupper primärt handlade om uppgrade-
ringar i befintliga anläggningar eller nya 
anläggningar på befintliga byggnader.  

Av delproblemen var de vanligaste att 
tillståndsprocessen tog längre tid än plane-
rat (25 %) och att ansökan blev mer kom-
plicerad att administrera än planerat (22 %) 
(se Tabell 3.10). Problem med att tillstån-

                                                      
11 Vi har inte kunnat testa kommunerna separat, så 
att sambandet finns skulle kunna bero enbart på att 
IPP:erna avviker från övriga. 
12 Det är bara vindkraftsinvesterarna som skiljer sig 
på ett signifikant sätt från övriga i detta avseende 
(p<0,001). Vi har inte kunnat testa för biogas. 
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det överklagades eller grannarna ställde sig 
emot projektet var också relativt vanliga. 

Skillnaderna mellan investerarkategori-
erna består återigen i att privatpersoner i 
mindre utsträckning än andra investerare 
har svarat att de har haft något problem 
med tillståndet medan IPP:erna i större 
utsträckning än andra har svarat att de har 
haft sådana problem (p<0,001) (se även 
Figur 3.8). 

Tabell 3.10: Delproblem förknippade med tillståndet. 

 Andel 

Tillståndsprocessen tog längre tid än 
planerat 

25 % 

Ansökan blev mer komplicerad att 
administrera än planerat 

22 % 

Tillståndet överklagades 14 % 

Grannarna ställde sig emot projektet 11 % 

Det uppstod andra problem med 
tillståndet 

11 % 

Kommunen där anläggningen skulle 
byggas ställde sig emot projektet 

5 % 

Försvaret ställde sig emot projektet 4 % 

 
Det finns också ett statistiskt säkerställt 
samband mellan investerarkategori och 
delproblemet att kommunen där anläggningen 
skulle byggas satte sig emot projektet (p<0,01): 
Intressant nog uppgav en stor andel av 
kommunerna att de hade haft detta pro-
blem (22 %), men även IPP:erna svarade ja 
i större utsträckning än andra investerare 
(9 %).13  

Det finns även ett statistiskt säkerställt 
samband mellan investerarkategori och 
delproblemet att tillståndet överklagades 
(p<0,01). Föreningar och privatpersoner 
svarade i mindre utsträckning än genom-
snittet att de hade upplevt detta problem 
(8 % resp. 9 %), medan andelen av 

                                                      
13 Vi har inte kunnat testa kommunerna separat, så 
att sambandet finns skulle kunna bero enbart på att 
IPP:erna avviker från övriga. 

IPP:erna som svarade ja var högre än ge-
nomsnittet (24 %). 

Det finns även ett statistiskt säkerställt 
samband mellan investerarkategori och 
delproblemet att det tog längre tid än planerat 
att få tillståndet (p<0,01). Andelen som upp-
gav att de hade haft detta problem var 
mindre än genomsnittet för föreningar och 
privatpersoner (19 %), men större för 
IPP:er (38 %) och diversifierade företag 
(33 %). 

När det gäller olika energislag så rap-
porterade investerare i vindkraft i högre 
utsträckning än andra investerare att de 
hade upplevt alla de delproblem som listas 
i Tabell 3.10 (p<0,001). 

En oväntat stor andel (36 %) svarade att 
det hade uppstått någon form av problem 
med tekniken under investeringsprocessen. 
Det finns inget signifikant samband mellan 
investerarkategori och problem, även om 
de diversifierade företagen verkar ha varit 
minst drabbade och föreningar och kom-
muner mest drabbade (se Figur 3.8). 
Skillnaden mellan energislag och problem 
är också liten (se Figur 3.9), möjligen med 
undantag av storskalig vattenkraft där det 
inte rapporterades några problem alls (vil-
ket var ganska väntat med tanke på att 
tekniken är mogen). 

De olika delproblemen är ungefär lika 
vanligt förekommande: 8–13 % av respon-
denterna angav att de hade haft respektive 
delproblem (se Tabell 3.11). Inget specifikt 
problem dominerar alltså. Det finns heller 
inget signifikant samband mellan investe-
rarkategori och något av delproblemen. 
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Tabell 3.11: Delproblem förknippade med tekniken. 

 Andel 

Det var svårt att sätta sig in i hur tekniken 
fungerade 

13 % 

Det uppstod problem med att koppla 
anläggningen till nätet 

12 % 

Det var svårt att välja teknik 11 % 

Det uppstod andra problem med tekniken 11 % 

Det uppstod problem under byggnationen 10 % 

Det uppstod problem med leveransen av 
tekniken 

8 % 

 
Sammanfattningsvis är det tydligt att det 
förekommer en mängd olika problem på 
såväl aktörs- som systemnivå. Enskilda 
investerare saknar kunskaper och erfaren-
heter, ekonomiska resurser och tillgång till 
basresurser samtidigt som det finns gemen-
samma problem relaterade till fysisk infra-
struktur, kunskapsinfrastruktur och in-
stitutionella strukturer (t.ex. regelverk för 
tillstånd). 

IPP:erna rapporterade i större utsträck-
ning än andra investerare att de hade haft 
något problem inom varje övergripande 
problemkategori samtidigt som de också i 
större utsträckning än andra rapporterade 
att de hade haft flera av de olika delpro-
blemen. Privatpersonerna angav i mindre 
utsträckning än andra att de hade haft nå-
gon slags problem. Denna skillnad är sär-
skilt intressant med tanke på att IPP:erna i 
större utsträckning än andra investerare 
anlitade konsulter för att få hjälp med olika 
delar av investeringsprocessen, medan pri-
vatpersonerna i större utsträckning än 
andra hanterade såväl tillstånd som teknik-
val på egen hand (se ovan). Det är också 
intressant att varken föreningar eller diver-
sifierade företag avviker från genomsnittet 
i någon större utsträckning. 

3.2.6 Hur stor roll spelar politiska styr-
medel för beslutet att investera? 

Sammanfattning 

 För en majoritet av investerarna var ekono-
miska styrmedel av stor betydelse för deras be-
slut att investera. 

 Elcertifikaten var dock mindre viktiga än andra 
ekonomiska stöd (t.ex. investeringsbidrag).  

Intervjuerna visade att politiska styrmedel i 
vissa fall spelade stor roll för investerarnas 
beslut att investera i förnybar elproduktion. 
För de investerare som letade efter den 
mest lönsamma investeringen för att 
maximera avkastningen på sitt insatta ka-
pital blev ekonomiska styrmedel (t.ex. el-
certifikaten) ”tungan på vågen” – den för-
väntade extraintäkten därifrån gjorde för-
nybar elproduktion bättre än andra investe-
ringsalternativ (t.ex. aktier eller skog). 
Samtidigt var flera av de investerare vi in-
tervjuade inte ens medvetna om elcertifi-
katen när de investerade och de flesta upp-
gav att de vid investeringstillfället saknade 
förmåga att bedöma hur elcertifikaten 
skulle komma att påverka investeringen.  

Vissa investerare påverkades mer av re-
gleringar (t.ex. deponiregler eller skattebe-
stämmelser) än av ekonomiska styrmedel. I 
flera fall var det en förändring i lagstiftni-
ngen som rörde investerarnas huvudverk-
samheter som triggade investeringen i för-
nybar elproduktion. Elcertifikaten och 
andra ekonomiska styrmedel blev då mer 
som en extra bonus än som något som 
spelade verklig roll för investeringsbeslu-
ten. 

För de flesta som vi intervjuade var 
dock andra institutionella faktorer mycket 
viktigare än politiska styrmedel. Investerar-
na påverkades av sina egna normer och 
värderingar och deras sociala och profess-
ionella nätverk var också av stor betydelse 
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för deras beslut att investera i förnybar 
elproduktion. En av investerarna beskrev 
t.ex. hur hans kunder gång på gång frågade 
honom varför han inte tog vara på den 
vattenresurs han hade tillgång till på sin 
mark, vilket var en starkt bidragande orsak 
till att han till slut byggde ett småskaligt 
vattenkraftverk. 

I enkäten frågade vi dels vilka ekono-
miska stöd investerarna hade fått, dels hur 
viktiga olika slags ekonomiska styrmedel 
var för investerarnas beslut att investera i 
förnybar elproduktion. 

Strax över 90 % av respondenterna 
angav att de hade fått elcertifikat (se Figur 
3.10 ovan).14 Ungefär 37 % angav att de 
hade fått investeringsbidrag, 7 % att de 
hade fått produktionsstöd (utöver elcertifi-
kat), 5 % att de hade fått energiskattebefri-
else, 1 % att de hade fått minskade krav på 
att köpa utsläppsrätter och 6 % att de hade 
fått något annat stöd. Knappt 7 % angav 
att de inte hade fått någon form av eko-
nomiskt stöd alls. 

                                                      
14 Eftersom alla respondenter finns med i 
elcertifikatsystemet och därmed bör ha fått 
elcertifikat förklaras det förmodligen av att vissa 
investerare kan ha gjort tidigare investeringar som 
de inkluderade i svaret.  

Det finns ett statistiskt säkerställt sam-
band mellan investerarkategori och stöd-
formen elcertifikat (p<0,001). Andelen som 
uppgav att de fick elcertifikat var lägre än 
genomsnittet bland kommunerna (78 %) 
och privatpersonerna (87 %). För privat-
personernas del skulle det till viss del 
kunna bero på att det enligt intervjuerna 
inte var helt ovanligt att de inte var med-
vetna om att de fick elcertifikat. För 
IPP:erna var andelen 98 %, vilket förmod-
ligen speglar såväl tidpunkten för investe-
ringarna som en större medvetenhet om 
elcertifikat i denna investerarkategori. 

Det finns också ett statistiskt säkerställt 
samband mellan investerarkategori och 
stödformen investeringsbidrag (p<0,001). 
Nästan 67 % av kommunerna angav att de 
fick investeringsbidrag, vilket kan jämföras 
med 17 % av IPP:erna och 26 % av de 
diversifierade företagen. 

På frågan om hur viktiga de olika stöd-
formerna var för beslutet att investera i 
förnybar elproduktion svarade drygt 80 % 
av dem som fått investeringsbidrag att det 
var av stor eller avgörande betydelse för 
beslutet att investera. Motsvarande siffra 
var 55 % för elcertifikaten, 65 % för andra 

Figur 3.10: Andel som fått olika slags ekonomiskt stöd till sina investeringar (per investerarkategori) 

Källa: Egen enkätundersökning. 
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produktionsstöd, 62 % för energiskattebe-
frielse och 41 % för andra ekonomiska 
stöd (se Figur 3.11). Hela 23 % svarade att 
elcertifikaten inte hade någon betydelse för 
beslutet att investera. Motsvarande siffra 
var 21–38 % för övriga ekonomiska stöd, 
med undantag av investeringsbidrag, där 
endast 4 % av dem som fått dem ansåg att 
de inte hade någon betydelse för investe-
ringsbeslutet. 

Privatpersonerna angav i mindre ut-
sträckning än andra och IPP:erna i större 
utsträckning än andra att elcertifikaten var 
av avgörande betydelse för deras beslut att 
investera (p<0,001). Föreningarna och de 
diversifierade företagen skilde sig inte från 
övriga kategorier i detta avseende.  

Som ett tillägg kan nämnas att vi, som 
en del av ett annat projekt, också frågade 
hur investerarna trodde att den gemen-
samma elcertifikatmarknaden med Norge 
skulle komma att påverka el- och elcertifi-
katpriserna, förutsägbarheten i elcertifikat-
systemet samt elcertifikatmarknadens sta-
bilitet. Runt hälften sade sig inte veta. Av 
dem som hade en uppfattning var andelen 

som trodde att det gemensamma systemet 
skulle ha en negativ påverkan generellt sett 
större än andelen som trodde att påverkan 
skulle vara positiv. Undantaget var elcerti-
fikatmarknadens stabilitet där 37 % svarade 
att de trodde att det gemensamma systemet 
skulle ha en positiv påverkan och 27 % att 
de trodde att påverkan skulle vara negativ. 
Vi frågade även hur de trodde att den för-
nybara elproduktionen skulle komma att 
påverkas av det gemensamma systemet. Av 
dem som hade en uppfattning (ungefär 
50 %) trodde 33 % att det gemensamma 
systemet skulle ha en positiv påverkan på 
den förnybara elproduktionen i Sverige och 
33 % att den skulle ha en negativ påverkan. 
Motsvarande siffror för påverkan på elpro-
duktionen i Norge var 52 % respektive 
11 %. Det var alltså tydligt att investerarna 
föreställer sig att det kommer att byggas 
mer i Norge än i Sverige och att gruppen 
som helhet är osäker på vilka effekter den 
gemensamma elcertifikatmarknaden kom-
mer att ha på förutsättningarna för investe-
ringar i Sverige. 

Figur 3.11: Betydelsen av olika ekonomiska stödformer för beslutet att investera i förnybar elproduktion. 

Källa: Egen enkätundersökning 



 

 

	 Nya investerare i förnybar elproduktion
	

	
33 

	

3.2.7 Hur nöjda är de med sina investe-
ringar? 

Sammanfattning 

 En majoritet av investerarna är nöjda med sina 
investeringar, men det skiljer sig åt mellan inve-
sterarkategorierna. 

 Priset på elcertifikaten påverkar hur nöjda 
investerarna är med sina investeringar, men el-
priset är ännu viktigare. 

 Hur mycket problem investerarna har haft 
under investeringsprocessen verkar inte ha nå-
gon större inverkan på hur nöjda de är. 

Investerarna är som helhet mycket nöjda 
med sina investeringar. Drygt 75 % angav 
att de var mycket nöjda eller ganska nöjda 
(se Figur 3.12), vilket får sägas vara mycket 
positivt med tanke på att så många angav 
att de hade stött på problem under investe-
ringsprocessen. 

Skillnaderna mellan investerarkategori-
erna är relativt små (se Figur 3.12), men en 
signifikant större andel av privatpersonerna 
och en signifikant mindre andel av 
IPP:erna angav att de var mycket nöjda 
(p<0,001). 

På frågan om vilken betydelse elpriset 

respektive elcertifikatpriset hade för hur 
nöjda investerarna var med sina investe-
ringar svarade hela 76 % att elpriset var av 
stor eller avgörande betydelse medan 62 % 
sade detsamma om elcertifikatpriset. Det 
fanns emellertid också investerare som 
ansåg att elpriset och elcertifikatpriset hade 
liten eller ingen betydelse för hur nöjda de 
är (10 % respektive 23 %).  

Kommunerna avviker mest från ge-
nomsnittet i detta avseende – endast 44 % 
av dem angav att el- och elcertifikatpri-
serna var av stor eller avgörande betydelse 
för hur nöjda de är och hela 33 % svarade 
att elpriset hade liten eller ingen betydelse 
alls. Vi har inte kunnat testa om denna 
avvikelse är signifikant, men det finns en 
signifikant skillnad med avseende på pri-
vatpersoner, där en mindre andel anger att 
elpriset eller elcertifikatpriset var av avgö-
rande betydelse för hur nöjda de är, och 
IPP:er, där en större andel anger att de var 
av avgörande betydelse (p<0,001).  

Det finns också skillnader mellan ener-
gislagen. Bara 57–58 % av investerarna i 
solkraft och biobränslebaserad kraftvärme 

Figur 3.12: Hur nöjda investerarna är med sina investeringar (per investerarkategori). 

Källa: Egen enkätundersökning 
 



 	
34 

	

svarade att elpriset hade stor eller avgöran-
de betydelse för hur nöjda de var, vilket 
kan jämföras med 89 % av investerarna i 
vindkraft. Motsvarande siffra för elcertifi-
katens varierar från 32 % (solkraft) till över 
80 % (biogas, vindkraft, storskalig vatten-
kraft och biobränslebaserat industriellt 
mottryck). 

3.2.8 Vilka framtidsplaner har de? 

Sammanfattning 

 Den stora majoriteten kommer att fortsätta 
producera el som vanligt i sina anläggningar 
även när de inte längre får elcertifikat. 

 Den finns en ganska stor osäkerhet kring 
framtiden och många vet inte om de kommer 
att investera på nytt eller inte. 

 De som inte avser att investera på nytt förkla-
rar det bl.a. med att de inte tror att de kommer 
att gå att tjäna pengar på förnybar elproduktion 
i framtiden och att det är svårt att få tillstånd. 

I intervjuerna framkom att det fanns olika 
tankar bland investerarna om vad de skulle 
göra när tilldelningen av elcertifikat till 
deras anläggningar upphör. Vissa visste 
inte att de inte kunde få elcertifikat i mer 
än 15 år, men bland dem som visst det 

tänkte vissa fortsätta producera el som 
vanligt, medan andra planerade att sälja 
sina anläggningar eller uppgradera dem för 
att få nya elcertifikat. Ett av företagen vi 
talade med hade redan blivit tvungen att 
hantera denna situation eftersom deras 
anläggning tillhörde dem som tidigare fått 
investeringsbidrag och som därför skulle 
fasas ut ur elcertifikatsystemet. Företaget 
hade då monterat ner sitt vindkraftverk 
och sålt det till någon annan samt byggt ett 
nytt verk på samma plats för att få nya 
elcertifikat. 

Vi följde upp detta i enkäten genom att 
fråga vad de planerade att göra när de inte 
längre fick elcertifikat för sina anläggning-
ar. En stor majoritet (71 %) svarade att de 
planerade att fortsätta producera el som 
vanligt och ungefär 20 % att de inte visste 
vad de skulle göra (se Figur 3.13).  

Det mest markanta undantaget var 
kommunerna, där bara 30 % angav att de 
tänkte fortsätta som vanligt och drygt 65 % 
att de inte visste, vilket är rimligt med 
tanke på att kommunala tjänstemän måste 
vara beredda på att strategier kan förändras 

Figur 3.13: Vad investerarna planerar att göra när de inte längre får elcertifikat för elproduktionen. 

Källa: Egen enkätundersökning. 



 

 

	 Nya investerare i förnybar elproduktion
	

	
35 

	

beroende på den aktuella politiska agendan. 
Antalet respondenter var dock för litet för 
att vi skulle kunna testa om skillnaden var 
signifikant. Däremot avviker privatperso-
nerna från övriga genom att en större andel 
av dem svarade att de tänkte fortsätta pro-
ducera el som vanligt (p<001), till skillnad 
från IPP:erna och de diversifierade företa-
gen som i lägre utsträckning än andra 
angav att de tänkte fortsätta att producera 
el som vanligt (p<0,05).  

Ungefär 15 % av respondenterna sva-
rade att de tänker uppgradera sina anlägg-
ningar för att få rätt till nya elcertifikat. En 
mindre del (4–6 %) planerade att göra nya 
investeringar, med eller utan elcertifikat, 
och ungefär lika många (3 %) att sälja an-
läggningarna.  

Vi frågade också om de hade planer på 
att göra fler investeringar i förnybar elpro-
duktion i framtiden. Ungefär 30 % av inve-
sterarna svarade ja på den frågan och unge-
fär lika många svarade att de inte har några 
sådana planer. Den investerarkategori som 
framförallt avvek från genomsnittet var 
kommunerna, där nästan 80 % angav att de 
planerar att investera igen (se Tabell 3.12). 

Tabell 3.12: Andel som planerar respektive inte 
planerar att göra fler investeringar i förnybar 
elproduktiona 

 Ja Nej 

Föreningar 34 % 41 % 

Kommuner 78 % 0 % 

Privatpersoner 27 % 30 % 

IPP:er 29 % 26 % 

Diversifierade företag 31 % 24 % 

Alla 29 % 28 % 
a De som inte svarade Ja eller Nej svarade Vet inte. 

 
De som angav att de inte planerar att göra 
några fler investeringar i förnybar elpro-
duktion i framtiden fick frågan om varför 
de inte hade några sådana planer. Över 

50 % instämde i helt eller delvis i påståen-
dena att de inte tror att det kommer att gå 
att tjäna pengar på förnybar elproduktion i 
framtiden och att det är svårt att få tillstånd 
(se Figur 3.14). Nästan 50 % hade aldrig 
planerat att investera igen. Runt 35 % in-
stämde helt eller delvis i påståendena att 
den befintliga elproduktionen redan mot-
svarar deras interna elanvändning och att 
det är för svårt att få tag i basresurser. 
Mindre än 10 % angav att anledningen till 
att de inte planerar fler investeringar i för-
nybar elproduktion är att de väljer att satsa 
på andra teknologier. 

3.2.9 Sammanfattande analys: fyra in-
vesterarprofiler 

Analysen ovan visar att de som investerar i 
förnybar elproduktion karakteriseras av 
olika motiv att investera. Den ekonomiska 
aspekten av investeringen spelar roll, men 
den är inte avgränsad till vinstmaximering 
utan inkluderar även t.ex. kostnadsbespa-
ringar och minskning av den egna ekono-
miska sårbarheten. Dessutom är andra 
motiv, t.ex. teknikintresse samt behov av 
att förbättra den personliga imagen, minst 
lika viktiga som de ekonomiska motiven. 
Vilket motiv de har är inte direkt kopplat 
till vilken investerarkategori de tillhör eller 
vilket energislag de investerar i (även om 
det finns vissa sådana samband). 

Det finns också en tydlig heterogenitet 
med avseende på hur investerarna har gått 
tillväga med att genomföra sina investe-
ringar. En majoritet har gjort mycket på 
egen hand, även om vissa har förlitat sig på 
hjälp från konsulter, teknikleverantörer 
eller andra i sina sociala och professionella 
nätverk. Det finns dock många olika kom-
binationer av strategier för att hantera bas-
resurser, lönsamhetskalkyler, tillstånd och 
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teknikval. Investerarna har även stött på 
många problem – på såväl aktörs- som 
systemnivå – och även där tagit till olika 
strategier för att lösa dem. Även här finns 
vissa samband med investerarkategori och 
energislag, men strategierna hänger inte 
ihop med dem på något entydigt sätt. 

Ekonomiska stöd av olika slag har varit 
viktiga för en majoritet av investerarna, 
men samtidigt finns stor spridning med 
avseende på hur avgörande olika investe-
rare anser att olika stöd har varit för deras 
beslut att investera och för hur nöjda de är 
med sina investeringar.  

Skillnaderna mellan investerarna med 
avseende på dessa karaktärsdrag kan inte 
helt förklaras med investerarkategori eller 
energislag. Baserat på intervjuresultaten 
formulerade vi en hypotes att motivet att 
investera var en viktig förklaringsfaktor 
här. Vi testade sedan denna hypotes med 
hjälp av enkätresultaten.  

Utifrån intervjuresultaten och enkäten 
kan vi identifiera fem övergripande investe-
rarprofiler, som var och en kännetecknas av 
ett visst motiv och ett visst investerings-

beteende (se Figur 3.15). I det följande 
redovisas endast beteenden där det finns 
en signifikant (p<0.05) skillnad mellan 
investerarna som tillhör respektive profil 
och övriga investerare. 

Avkastningsmaximerande investerare inve-
sterar i förnybar elproduktion för att den är 
ett bra sätt att tjäna pengar på. De föredrar 
mer etablerade elproduktionstekniker (inte 
solkraft) och investerar i större anlägg-
ningar än andra investerare (gäller dock 
inte solkraft).  

Precis som andra investerare är de enga-
gerade i alla delar av investeringsprocessen. 
De är emellertid mer benägna att göra lön-
samhetskalkyler och gör dem också själva i 
större utsträckning än andra. De är också 
mer benägna att anlita konsulter för att 
hantera tillståndsprocessen än andra inve-
sterare och väljer också i större utsträck-
ning teknik baserat på rekommendationer 
från konsulter. 

De har generellt sett varken mer eller 
mindre problem med sina investeringar än 
andra investerare, förutom när det gäller 
tillståndsprocessen, där de generellt sett har 

Figur 3.14: Varför vissa investerare inte planerar att göra någon ny investering i förnybar elproduktion i framtiden  

Källa: Egen enkätundersökning 
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mer problem än andra, och solkraft, där de 
har mer problem med basresurser och tek-
nik än andra investerare. De är heller inte 
mer eller mindre nöjda med sina investe-
ringar än andra investerare. 

En större andel av dem säljer all el de 
producerar. Elcertifikaten är i större ut-
sträckning än för andra avgörande för att 
de ska investera och de är också mer be-
nägna att väga in el- och elcertifikatpriset 
när de avgör hur nöjda de är med sina in-
vesteringar.  

När deras rätt att få certifikat löper ut är 
det mindre troligt än för andra investerare 
att de kommer att fortsätta att producera el 
som vanligt och mer troligt att de kommer 
att uppgradera sin anläggning för att kunna 
ansöka om nya elcertifikat.  

Kostnadsplanerande investerare investerar i 
förnybar elproduktion för att de vill minska 
sina energikostnader eller bli oberoende. 
De har i större utsträckning än andra fått 
idén att investera från en intresse- eller 
branschorganisation (även om den viktig-
aste idékällan, precis som för andra inve-
sterare, är en person som drev frågan in-
ternt).  

De är mer benägna än andra att investe-
ra i småskalig vattenkraft och solkraft och 
mindre benägna att investera i vindkraft. 
De tenderar att investera i större solkrafts-
anläggningar och mindre vindkraftsanlägg-
ningar än andra investerare. En större an-
del av dem än av andra investerare äger en 
enda anläggning och en mindre andel äger 
andelar i en eller flera anläggningar.  

De deltar i högre utsträckning än andra i 
alla investeringsfaser och det är färre av 
dem som investerar i en anläggning som 
redan är byggd. En större andel av dem har 
tillgång till basresursen internt och en lägre 
andel anlitar konsulter för att hjälpa dem 
med detta. De är mer benägna än andra att 
ta hand om tillståndsprocessen själva. De 
gör i mindre utsträckning än andra en lön-
samhetskalkyl och en större andel av dem 
som inte gör någon kalkyl förklarar det 
med att de vet att det är en bra investering. 
En större andel väljer själva teknik och 
teknikleverantör. De har varken mer eller 
mindre problem än andra investerare, men 
är mer nöjda med sina investeringar. 

De är mindre benägna än andra att sälja 
all el de producerar och är också mer be-

Figur 3.15: Fem investerarprofiler. 

 

• Investerar för att förnybar elproduktion är ett bra sätt att tjäna pengar på.Avkastnings-
maximerande

•Investerar för att de vill minska sina energikostnader eller bli oberoende.Kostnads-
planerande

•Investerar för att de är intresserade av själva tekniken.Teknik-
utvecklande

•Investerar för att det ger en positiv bild av dem som personer eller är ett 
bra marknadsföringsargument för organisationen.

Legitimitets-
skapande

•Investerar för att de har ett renoveringsbehov eller ett överskott av material 
som inte utnyttjas på ett effektivt sätt eller för att en ny lag eller förordning 
tvingar dem att hitta en lösning som råkar bli förnybar elproduktion.
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nägna än andra att använda delar av elen 
själva. Elcertifikaten och andra ekonomiska 
stödsystem har varken varit mer eller 
mindre viktiga för deras beslut att investera 
än de har varit för andra investerare. De 
skiljer sig heller inte från andra med avse-
ende på hur viktiga (eller oviktiga) elpriset 
och elcertifikatpriset är för hur nöjda de är 
med sina investeringar.  

Precis som andra investerare är det 
många av dem som inte vet om de kom-
mer att investera i förnybar elproduktion i 
framtiden, men andelen som anger att de 
inte planerar att göra det är lägre än för 
andra investerare. 

Teknikutvecklande investerare investerar i 
förnybar elproduktion för att de är intres-
serade av själva elproduktionstekniken. De 
har i större utsträckning än andra fått idén 
att investera från mässor, tidskrifter eller 
hemsidor som specialiserar sig på förnybar 
energi eller från en person som drev frågan 
internt.  

De investerar i större utsträckning i sol-
kraft och mindre utsträckning i vindkraft 
än andra investerare. En större andel av 
dem än av andra investerare äger en enda 
anläggning och en mindre andel äger an-
delar i en eller flera anläggningar. I dessa 
avseenden liknar de alltså de kostnadspla-
nerande investerarna.  

De deltar i större utsträckning än andra 
investerare i alla faser i investeringen och 
de är mindre benägna att investera i ett 
projekt som har utvecklats av någon annan 
men som ännu inte är byggt. En större 
andel av dem än av andra investerare har 
tillgång till basresursen internt. De är mer 
benägna än andra att hantera tillståndspro-
cessen själva och mindre benägna att anlita 
en konsult i detta syfte. De gör i mindre 
utsträckning än andra en lönsamhetskalkyl, 

men de som inte gör någon kalkyl skiljer 
sig inte från andra som inte heller gör det 
med avseende på varför. Om de gör en 
kalkyl gör de det i större utsträckning än 
andra på egen hand och i mindre utsträck-
ning med hjälp av en konsult. En större 
andel väljer teknik och teknikleverantör 
genom egna kontakter och en mindre andel 
väljer leverantör med hjälp av en konsult. 
De har varken mer eller mindre problem 
än andra investerare, men är mer nöjda 
med sina investeringar än andra. 

En mindre andel av dem än av andra 
investerare säljer all el de producerar och 
en större andel använder delar av elen 
själva. Elcertifikaten är i mindre utsträck-
ning än för andra avgörande för att de ska 
investera, men de är samtidigt av större 
betydelse än för andra investerare för hur 
nöjda de känner sig med sina investeringar.  

När deras rätt att få certifikat löper ut är 
det mer troligt än för andra investerare att 
de kommer att fortsätta att producera el 
som vanligt och att de kommer att göra 
nya investeringar även utan elcertifikat. Det 
är en mindre andel av dem än av andra 
investerare som planerar att sälja sina an-
läggningar. Det är också en större andel 
som planerar att göra fler investeringar i 
förnybar elproduktion i framtiden. 

Legitimitetsskapande investerare investerar 
i förnybar elproduktion för att det ger en 
positiv bild av dem som person eller är ett 
bra marknadsföringsargument för organi-
sationen. De har i större utsträckning än 
andra fått idén att investera från en person 
som drev frågan internt. 

De är mer benägna än andra att inve-
stera i solkraft och mindre benägna att 
investera i vindkraft, men de investerar 
varken i större eller mindre anläggningar än 
andra. En mindre andel av dem än av 
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andra investerare äger andelar i en eller 
flera anläggningar. 

De deltar i högre utsträckning än andra i 
alla investeringsfaser och det är färre av 
dem som investerar i en anläggning som 
planerats av någon annan men ännu inte är 
byggd. En större andel av dem har tillgång 
till basresursen internt och en lägre andel 
anlitar konsulter för att hjälpa dem med 
detta. De är mer benägna än andra att ta 
hand om tillståndsprocessen själva och 
anlitar i mindre utsträckning än andra kon-
sulter för att hjälpa dem med den. I likhet 
med andra gör de flesta en lönsamhetskal-
kyl på egen hand, men en större andel av 
dem som inte gör någon kalkyl förklarar 
det med att de vet att det är en bra investe-
ring. En större andel av dem än av andra 
väljer teknik genom direktkontakt med 
leverantörerna och en mindre andel anslu-
ter sig till projekt där tekniken redan är 
vald. De har varken mer eller mindre pro-
blem än andra investerare men är mer 
nöjda med sina investeringar. 

De är mindre benägna än andra att sälja 
all el de producerar och är mer benägna än 
andra att använda delar av elen själva. El-
certifikaten och andra ekonomiska stödsy-
stem har varken varit mer eller mindre vik-
tiga för deras beslut att investera än de har 
varit för andra investerare. De skiljer sig 
heller inte från andra med avseende på hur 
viktiga (eller oviktiga) elpriset och elcertifi-
katpriset är för hur nöjda de är med sina 
investeringar.  

När deras rätt att få certifikat löper ut 
kommer många av dem, precis som andra 
investerare, att fortsätta producera el som 
vanligt och få av dem kommer att uppgra-
dera eller sälja. Det är emellertid mer troligt 
än för andra investerare att de kommer att 
investera i en ny anläggning för att få rätt 

till nya certifikat. Det är också en större 
andel av dem än av andra som planerar att 
göra fler investeringar i förnybar elproduk-
tion i framtiden. 

Problemlösande investerare investerar i 
förnybar elproduktion för att de har ett 
renoveringsbehov eller ett överskott av 
material som inte utnyttjas på ett effektivt 
sätt eller för att en ny lag eller förordning 
tvingar dem att hitta en lösning som råkar 
bli förnybar elproduktion. 

De är mer benägna än andra investerare 
att investera i småskalig vattenkraft och 
mindre benägna att investera i vindkraft 
och solkraft. En större andel av dem än av 
andra investerare investerar i en enda an-
läggning och en mindre andel äger andelar i 
en eller flera anläggningar. 

De deltar varken i större eller i mindre 
utsträckning i alla investeringsfaser, men en 
större andel av dem än av andra investerare 
investerar i en anläggning som har produ-
cerat el i mer än ett år och en mindre andel 
investerar i projekt som har planerats av 
någon annan men ännu inte byggts. De 
behöver i mindre utsträckning än andra 
investerare ansöka om tillstånd, men om de 
gör det är de mindre benägna än andra att 
anlita en konsult. De är dock varken mer 
eller mindre benägna än andra att ta hand 
om tillståndsprocessen på egen hand. De 
gör i mindre utsträckning än andra en lön-
samhetskalkyl och en större andel av dem 
än av andra förklarar det med att de vet att 
det är en bra investering eller att lönsamhe-
ten inte är den viktigaste aspekten. En 
större andel av dem än av andra väljer tek-
nik genom direktkontakt med leverantörer-
na och en mindre andel ansluter sig till 
projekt där tekniken redan är vald. De har 
mer problem än andra med basresursen 
och mindre problem med tillståndsproces-
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sen (vilket förmodligen kan förklaras av att 
färre av dem behövde ansöka om tillstånd). 
De är varken mer eller mindre nöjda än 
andra investerare med sina investeringar. 

De skiljer sig inte från andra med avse-
ende på vad de gör med elen. Elcertifikaten 
och andra ekonomiska stödsystem har varit 
mindre viktiga för deras beslut att investera 
än för andra investerare. De skiljer sig dock 
inte från andra med avseende på hur vik-
tiga (eller oviktiga) elpriset och elcertifikat-
priset är för hur nöjda de är med sina inve-
steringar.  

När deras rätt att få certifikat löper ut 
kommer en majoritet av dem, precis som 
bland andra investerare, att fortsätta pro-
ducera el som vanligt och få kommer att 
sälja sina anläggningar. De är varken mer 
eller mindre benägna än andra att ange att 
de kommer att göra fler investeringar i 
förnybar elproduktion i framtiden. 

Med tanke på att en specifik investerare 
kan ha flera olika motiv att investera går 
det naturligtvis inte att enkelt klassificera 
verkliga investerare som tillhörande en 
enda investerarprofil, men profilerna visar 
att investeringsmotiv, investeringsstrategi 
och reaktioner på politiska styrmedel 
hänger ihop och därmed att det är av stor 
vikt att förstå varför olika aktörer investe-
rar om man vill förstå hur de går tillväga, 
vad det får för konsekvenser för systemet 
som helhet och i vilken utsträckning de kan 
påverkas med energipolitiska styrmedel. 

3.3 Internationell jämförelse 

Sammanfattning 

 I alla de fyra länderna finns en heterogenitet 
med avseende på vilka som investerar i förny-
bar elproduktion. 

 Det finns tydliga skillnader mellan länderna 
med avseende på vilka investerarkategorier 
som dominerar. 

 Fördelningen mellan olika kategorier kan delvis 
förklaras av övergripande institutionella och 
tekniska förutsättningar i respektive land, men 
hänger även ihop med skillnader i investerarnas 
motiv att investera. 

 Kopplingen till ekonomiska styrmedel är däre-
mot inte tydlig.  

Som beskrevs i kapitel 2 har vi jämfört 
resultaten från Sverige med tre andra län-
der: Frankrike, Norge och Tyskland. För 
Frankrike och Norge hade vi tillgång till 
originaldata och kunde göra motsvarande 
kategorisering som för Sverige. För Tysk-
land fick vi tillgång till en studie som hade 
använt en annan kategorisering och vi fick 
därför omkategorisera våra svenska, 
franska och norska data för att kunna jäm-
föra dem med den tyska studien (se vidare 
nedan). 

3.3.1 Frankrike jämfört med Sverige 

Jämförelsen med Frankrike baseras på ett 
unikt datamaterial som innehåller infor-
mation om över 290 000 anläggningar som 
har avtal med EDF om feed in-tariffer. 
Figur 3.16 visar fördelningen mellan olika 
investerarkategorier i de båda länderna 
baserad på installerad kapacitet och antal 
anläggningar. Det bör här noteras att ca 
90 % av antalet anläggningar i Frankrike 
utgörs av solcellsanläggningar som ägs av 
privatpersoner, vilket gör att jämförelsen 
med Sverige blir något skev om man ser på 
kategoriernas andelar av antalet anlägg-
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ningar. Ser man istället på den installerade 
kapaciteten är de största skillnaderna föl-
jande. 

 De traditionella investerarna står för 
en mindre andel i Frankrike än i Sve-
rige.  

 IPP:ernas andel är större i Frankrike 
än i Sverige. 

 De diversifierade företagens andel är 
mindre i Frankrike än i Sverige. 

Om vi studerar fördelningen mellan inve-
sterarkategorierna inom olika energislag ser 
vi att Frankrike och Sverige är relativt lika 
när det gäller vilka som investerar i vind-
kraft (företrädesvis IPP:er), medan skillna-
derna är större inom övriga energislag (se 
Figur 3.17). Bland annat kan man notera 
att de traditionella investerarnas andel är 
större i Sverige när det gäller vattenkraft 
och biokraft, medan de franska IPP:erna 
generellt sett har en mycket större andel av 
den installerade kapaciteten än de svenska 
IPP:erna. Skillnaderna med avseende på 
solkraft (solceller) är också intressanta. 

Trots att många svenska privatpersoner 
med solceller inte är med i elcertifikatsy-
stemet är privatpersonernas andel av den 
installerade kapaciteten ungefär lika stor 
som i Frankrike. Den stora skillnaden lig-
ger snarare i att offentlig ägda bolag (ej 
energi) och föreningar har mycket större 
andelar i Sverige, medan IPP:erna domine-
rar i Frankrike.  

Resultaten stämmer väl överens med att 
de traditionella investerarna på den franska 
elmarknaden är få och specialiserade på 
fossila bränslen (t.ex. GDF Suez som fo-
kuserar på gas) och kärnkraft (t.ex. EDF) 
och som inte kan sägas uppmuntra ut-
veckling och spridning av förnybara elpro-
duktionsteknologier.  

De stämmer också överens med våra 
intervjuer med investerare i Frankrike. De 
diversifierade företagen framhöll särskilt att 
bristande stabilitet i stödsystemen samt den 
osäkra lönsamheten för förnybar elproduk-
tion i Frankrike begränsade deras investe-
ringar. Lantbrukare och kooperativa orga-

Figur 3.16: Investerarkategorier – Sverige jämfört med Frankrike 

Källor: Egen analys av data tillhandahållna av respektive lands ansvariga myndigheter (se kapitel 2).  
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nisationer beskrev också hur deras möjlig-
heter att investera i annat än mycket små 
anläggningar var begränsade, eftersom det 
saknas regelverk för kooperativa organisa-
tionsformer. Det kan jämföras med Sve-
rige, där det t.ex. går att bilda en ekono-
misk förening med andelsägande från pri-
vatpersoner. Sådana skillnader bidrar helt 
säkert till skillnaden i fördelning mellan 
olika investerarkategorier. 

Intervjuerna visade även att motiven 
skiljer sig åt mellan svenska och franska 
icke-traditionella investerare. I Frankrike 
var icke-ekonomiska motiv med stark 
koppling till normer och värderingar (t.ex. 
miljö, kretsloppstänkande, självständighet 
och landsbygdsutveckling) mycket vanliga-
re än i Sverige, vilket förmodligen beror på 
att mer ekonomiskt inriktade franska aktö-
rer har avskräckts från att investera i förny-
bar elproduktion i och med de många insti-
tutionella hinder som finns och som gör att 
det t.ex. kan ta upp till 15 år att genomföra 
en investering i vindkraft.  

Länderna skiljer sig även åt med avse-
ende på de utmaningar som investerarna 

möter. De franska investerarna hade gene-
rellt sett mer utmaningar relaterade till sina 
egna kunskaper och förmågor än de 
svenska, vilket till viss del berodde på att 
det i Frankrike saknas intermediära aktörer 
som konsulter och projekteringsbolag. I 
Sverige fanns även viss tillgång till kunskap 
genom sociala och professionella nätverk, 
till skillnad från i Frankrike. 

På systemnivån var franska investerare, 
generellt sett, tvungna att hantera fler ut-
maningar än svenska investerare. Bland 
annat var de traditionella aktörernas posit-
ion som ”grindvakter” mer framträdande i 
Frankrike. Framförallt gällde det EDrF och 
EDF, som är de enda företagen som har 
rätt att koppla nya anläggningar till nätet 
respektive erbjuda inmatningstariffer till 
förnybar elproduktion. Den franska finan-
siella infrastrukturen gjorde det också svårt 
att få finansiering till investeringar i förny-
bar elproduktion, eftersom de inte ansågs 
legitima i bankernas ögon och det inte 
fanns många alternativa finansieringskällor. 
Samtidigt fanns en större legitimitet bland 
allmänheten, och investerarna upplevde att 

Figur 3.17: Investerarkategorier – Sverige jämfört med Frankrike per energislag 

Källor: Egen analys av data tillhandahållna av respektive lands ansvariga myndigheter (se kapitel 2). 
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det var ovanligare i Frankrike än i Sverige 
att projekt ifrågasattes på lokal nivå eller att 
det förkom nationell lobbying mot t.ex. 
vindkraft. 

Det finns dock även vissa likheter. På 
grund av de traditionella investerarnas 
starka position i båda länderna har en stan-
dard för investeringar i förnybar elproduk-
tion vuxit fram, t.ex. i termer av en för-
väntad storlek på investeringen, som icke-
traditionella investerare ofta hade problem 
att hantera. Bristen på en kunskapsinfra-
struktur som kunde stötta de icke-tradi-
tionella investerarna nämndes också i båda 
länderna. Investerarna lyfte fram att det var 
svårt för dem att få tag i information om 
investeringsprocessen och att bristen på 
kunskap ledde till att de fick prova sig fram 
och i många fall misslyckas flera gånger 
innan de till slut lyckades genomföra en 
investering.  

Det fanns även brister i den fysiska 
infrastrukturen, som ledde till utmaningar 
för investerarna. I Sverige var det flera 
projekt som tog längre tid eller kostade 
mer än planerat på grund av att det sakna-
des koppling till elnätet eller på grund av 
svåra geografiska förhållanden. I Frankrike 
var problemen med elnätet ännu större, 
och flera projekt övergavs på grund av att 
ErDF vägrade att koppla vindkraftverk till 
nätet. Det ledde till att investerarna valde 
platser som låg nära elnätet snarare än plat-
ser som var lämpliga ur basresurssynvinkel 
(t.ex. bra vindlägen). 

I båda länderna betonades även olika 
slags institutionella problem, framförallt 
relaterade till regelverken för tillstånd. Så-
väl franska som svenska investerare be-
skrev hur de hade fått avslag på sina till-
ståndsansökningar – ofta utan att få någon 
tydlig förklaring till varför. Liknande pro-

jekt kunde ibland få tillstånd och ibland 
inte, beroende på vilken kommun eller 
region de var lokaliserade till. Det skapade 
osäkerhet och en allmän brist på förtroen-
de till lokala och statliga myndigheter. 

3.3.2 Jämförelse mellan Norge och Sverige 

Jämförelsen med Norge baseras på de an-
läggningar som ingick i det gemensamma 
elcertifikatsystemet i september 2013 
(Norge) och juli 2012 (Sverige). Figur 3.18 
visar fördelningen mellan olika investerar-
kategorier i de båda länderna baserad på 
installerad kapacitet och antal anläggningar.  

De traditionella investerarna har en un-
gefär lika stora andel i båda länderna, oav-
sett om man ser till installerad kapacitet 
eller antal. De största skillnaderna mellan 
länderna är följande: 

 IPP:erna har en större andel i Norge 
än i Sverige (både av antalet anlägg-
ningar och av den installerade kapa-
citeten). 

 Privatpersoner har en större andel av 
antalet anläggningar i Sverige än i 
Norge.  

 Diversifierade företag står för en 
större andel av den installerade kapa-
citeten i Sverige än i Norge. 

Skillnaderna på de första två punkterna kan 
bero på olika praxis när det gäller val av 
bolagsform i Sverige och Norge. Skillnaden 
med avseende på diversifierade företag 
speglar dels den svenska skogs- och pap-
persmassaindustrins investeringar i biokraft 
(framförallt industriellt mottryck), dels en 
större förekomst av andra slags företag 
som diversifierar till förnybar elproduktion 
i Sverige.  

Det bör dock noteras att den norska el-
certifikatdatabasen nästan enbart innehåller 



 	
44 

	

vattenkraftanläggningar. Om vi jämför 
fördelningen mellan investerarkategorier 
bara för vattenkraft har de traditionella 
investerarna en större andel i Sverige än i 
Norge och IPP:erna fortfarande en större 
andel i Norge än i Sverige (se Figur 3.19). 
Detta beror förmodligen på skillnader i 
regelverken; i Norge exkluderades initialt 
merparten av de befintliga vattenkraftsan-
läggningarna, vilket inte var fallet i Sverige. 
Skillnaden med avseende på övriga katego-
rier är liten, även om Sveriges investerar-
profil inom vattenkraften är något mer 
heterogen än Norges. 

Det bör också noteras att de norska 
vattenkraftverken i stor utsträckning 
samägs av många olika slags investerare. 
Inte sällan är det konsortium av flera 
kommuner, privata företag och privatper-
soner som står bakom ett visst vattenkraft-
verk. Det finns även regler som säkerställer 
att en viss andel av förtjänsten går tillbaka 
till den kommun i vilken verket är placerat 
och äganderätten till alla vattenkraftverk 

tillfaller staten efter en viss tid (40 år) (den 
s.k. hjemfallsretten), vilket påverkar lön-
samhetskalkyleringen. 

Figur 3.19: Investerarkategorier – Sverige jämfört med 
Norge (endast vattenkraft) 

Källor. Egen analys av data tillhandahållna av respektive 
lands ansvariga myndigheter (se kapitel 2). 

 

Figur 3.18: Investerarkategorier – Sverige jämfört med Norge 

Källor. Egen analys av data tillhandahållna av respektive lands ansvariga myndigheter (se kapitel 2). 
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3.3.3 Jämförelse mellan Tyskland, 
Sverige, Frankrike och Norge 

I de data vi har från Tyskland är investe-
rarna uppdelade i tre kategorier som inte 
direkt motsvarar de kategorier vi själva har 
identifierat och använt ovan: 

 Traditionella investerare (”Utilities”). Här 
ingår de fyra stora elbolagen (RWE, 
E.ON, Vattenfall och EnBW) samt 
andra internationella, nationella och 
regionala elbolag. Kategorin motsvarar 
i princip vår kategori traditionella inve-
sterare. 

 Institutionella och strategiska investerare. 
Här ingår industriföretag, institutio-
nella investerare (t.ex. pensionsfonder) 
och projekteringsbolag. Denna kate-
gori motsvarar ungefär våra kategorier 
diversifierade företag och projekte-
ringsbolag, men även delar av katego-
rin IPP:er.15 

 Medborgarinvesterare (”citizen-
ownership”). Här ingår privatpersoner 
inklusive lantbrukare, kollektivt ägda 
projekt, andra projekt med medbor-
gardeltagande (även minoritetsägande) 
samt regionala investeringsprojekt. 
Kategorin inkluderar alltså våra kate-
gorier privatpersoner och lantbrukare. 
Vi har även fört kategorin offentligt 
ägda bolag (ej energi) hit eftersom den 
företrädesvis rör kommunala investe-
ringar som åtminstone i viss mån kan 
sägas matcha de tyska regionala pro-

                                                      
15 För Sverige inkluderar vi den andel av de svenska 
IPP:erna som angav i enkäten att de ägde två eller 
fler anläggningar (40 %) och därmed i viss mån kan 
ses som mer strategiska än dem som bara gjort en 
enstaka investering. För Norge har en manuell 
bedömning gjorts baserad på ägarförhållanden. För 
Frankrike inkluderas alla IPP:er i denna kategori 
eftersom de företrädesvis är av strategisk karaktär. 

jekten. Slutligen har vi inkluderat res-
terande IPP:er här. 

Som framgår av Figur 3.20 står traditionella 
investerare för en mycket mindre del av 
den förnybara elproduktionen i Tyskland 
(13 %) och Frankrike (21 %) än i Sverige 
(45 %) och Norge (58 %) – och då är ändå 
vattenkraften medräknad för Tyskland och 
Frankrike medan merparten av den stor-
skaliga vattenkraften inte är med i siffrorna 
för Sverige och Norge eftersom den inte 
ingår i elcertifikatsystemet. 

Andelen institutionella och strategiska 
investerare är ungefär densamma i Tysk-
land och Sverige (ca 40 %). Den är betyd-
ligt mindre i dessa två länder än i Frankrike 
(ca 70 %) och större än i Norge (ca 20 %). 

Andelen medborgarinvesterare är störst 
i Tyskland (46 %) och minst i Frankrike 
(12 %), med Norge och Sverige däremellan 
(17 % respektive 27 %). 

Figur 3.20: Investerarkategorier – Tyskland jämfört 
med Sverige, Frankrike och Norge (andel av den totala 
installerade förnybara elproduktionskapaciteten). 

Källor: Tyskland: trend:research (2013); övriga: egen analys 
av data tillhandahållna av respektive lands ansvariga myn-
dighet (se kapitel 2). 
 

Dessa skillnader kan inte enkelt förklaras 
med skillnader i ekonomiska stödsystem. 
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Tyskland och Frankrike har båda en feed 
in-tariff (även om den franska har tillkom-
mit mer nyligen och ligger på en lägre 
nivå), men skiljer sig ändå åt med avseende 
främst på fördelningen mellan medborgar-
investerare och institutionella och strate-
giska investerare. Sverige och Norge har 
numera samma stödsystem, men skiljer sig 
även de åt med avseende på fördelningen 
mellan dessa två kategorier. 

Ser vi närmare på hur fördelningen 
mellan olika investerarkategorier ser ut 
inom olika energislag i Tyskland och Sve-
rige blir bilden delvis en annan (se Figur 
3.21). För vindkraft ser fördelningen unge-
fär likadan ut i bägge länderna, med en 
dominans av medborgarinvesterare samt 
institutionella och strategiska investerare. 
För biokraft har dock Tyskland en mycket 
större andel medborgarägd produktionska-
pacitet och Sverige en mycket större andel 
som ägs av traditionella investerare, vilket 
kan förklaras av att biokraft i Tyskland 
framförallt utgörs av mindre biogasanlägg-
ningar medan den i Sverige utgörs av bl.a. 
kraftvärme och industriellt mottryck. Slut-
ligen har medborgarinvesterarna en mindre 
andel av solkraften i Tyskland än i Sverige, 
medan de institutionella och strategiska 
investerarna har en större andel. Det kan 
förklaras av att det största segmentet på 
den tyska solcellsmarknaden under senare 
år har varit storskaliga anläggningar som 
monteras på taken till kommersiella 
byggnader (Dewald och Truffer, 2011) – 
ett segment som än så länge bara i 
begränsad utsträckning har exploaterats i 
Sverige. 

Figur 3.21: Investerarkategorier per energislag – 
Tyskland jämfört med Sverige (andel av den 
installerade kapaciteten inom respektive energislag) 

Källor: Elcertifikatsystemet (juli 2012); trend:research 
(2013). 

3.3.4 Sammanfattande kommentarer 

Det är tydligt att de fyra länderna har det 
gemensamt att ett flertal olika kategorier av 
investerare är verksamma inom förnybar 
elproduktion. Heterogeniteten som vi såg i 
Sverige finns alltså också i andra länder.  

Länderna skiljer sig dock åt med avse-
ende på vilka kategorier som dominerar – 
totalt och inom olika energislag. Dessa 
skillnader kan inte förklaras av skillnader i 
ekonomiska styrmedel. Istället indikerar 
resultaten från våra intervjuer i Frankrike 
och Norge att de beror dels på skillnader i 
institutionella och tekniska förutsättningar 
(t.ex. regelverk kring tillstånd och ägande-
former eller tillgången till en viss basre-
surs), dels på skillnader i investerarnas mo-
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tiv att investera (som även de påverkas av 
det institutionella ramverket). 

Slutligen visar jämförelsen mellan 
Frankrike och Sverige att det både finns 
likheter och skillnader mellan länderna med 
avseende på de utmaningar investerarna 
möter. Skillnaderna finns både på aktörs- 
och systemnivå och kan till viss del härle-
das till Sveriges längre erfarenhet av förny-
bar elproduktion, som har resulterat i tydli-
gare regelverk, en högre kunskapsnivå i 
systemet samt framväxten av intermediära 
aktörer som hjälper nya investerare med 
deras projekt. 

3.4 Konsekvenser för utformning 
och implementering av policy 

3.4.1 Nya vs. traditionella investerare  

Resultaten visar att den bild av investerare i 
förnybar elproduktion som dominerar den 
energipolitiska litteraturen inte är komplett. 
Investeraren är inte nödvändigtvis ett stort 
elbolag med möjlighet att överblicka ett 
helt energisystem och välja mellan olika 
projekt utan ofta mindre aktörer som har 
varsitt tillgängligt projekt som de snarare 
jämför med investeringar utanför energi-
området än med investeringar i andra el-
produktionsprojekt. De har också andra 
drivkrafter än rent ekonomiska, vilket in-
nebär att de i mindre utsträckning än för-
väntat reagerar starkt på ekonomiska styr-
medel (t.ex. elcertifikat). 

Skillnaden mellan verklighetens investe-
rare och de ”energiplanerare” som beskrivs 
i litteraturen innebär också att politiska 
styrmedel som utformats med de senare i 
åtanke inte nödvändigtvis leder till ett öns-
kat beteende hos de förra. Till exempel 
antas elcertifikatsystemet leda till kostnads-
effektivitet på systemnivån genom att de 

bästa projekten genomförs först, men vår 
studie indikerar snarare att icke-traditio-
nella investerare tenderar att välja de pro-
jekt de har tillgång till och att de inte ens 
nödvändigtvis optimerar dessa projekt med 
avseende på teknikval, vindlägen, storlek 
på anläggningarna etc.  

Det framgår också från studien att det 
finns en konflikt mellan graden av policy-
påverkan och långsiktiga policymål; inve-
sterare som påverkas mycket av ekono-
miska styrmedel tenderar att ha ett mer 
kortsiktig perspektiv på sina investeringar 
än andra investerare eftersom de senare 
inte i första hand strävar efter vinstmaxi-
mering eller ens kostnadseffektivitet utan 
har andra, mer långsiktiga drivkrafter. 

3.4.2 Heterogenitet bland nya investerare 

Vår studie visar också att det finns en stor 
heterogenitet inom gruppen nya investe-
rare med avseende på vad de investerar i, 
varför de investerar, hur de investerar och 
om de kommer att investera i framtiden.  

Organisationsformen och investerarnas 
huvudsakliga verksamhet (dvs. investerar-
kategorierna) spelar en viss roll i denna 
heterogenitet, men det är framförallt moti-
vet att investera som avgör investerarnas 
investeringsstrategier. Dessa motiv påver-
kas i sin tur av de normer och värderingar 
som kännetecknar investerarna och deras 
sociala och professionella nätverk. Detta 
innebär att politiska styrmedel, ekonomiska 
eller andra, endast når en begränsad grupp 
av investerarna. 

Investerarna är också heterogena med 
avseende på vilka problem och utmaningar 
som uppstår under investeringsprocessen. 
Det finns investerare som får många pro-
blem med basresursen, finansieringen, till-
ståndet och tekniken, medan andra upple-
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ver få eller inga problem. Även här spelar 
investerarkategorierna och energislaget en 
begränsad roll.  

Vissa av problemen ligger på en 
systemnivå och skulle kunna lösas genom 
energipolitiska styrmedel, t.ex. nya regel-
verk rörande tillståndsprocessen. Andra 
problem ligger på en individnivå (t.ex. brist 
på resurser eller kunskap) och är svårare att 
hantera med övergripande energipolitiska 
styrmedel. De kräver snarare andra slags 
styrmedel, t.ex. kunskapsförmedling via 
offentliga eller privata intermediära aktörer. 

Investerarnas problem med genomfö-
randet av projekten har konsekvenser för 
investeringarnas kvalitet. Bland annat blir 
projekten dyrare än planerat, kapitalet 
räcker inte till och de tar längre tid att pla-
nera och ta i drift. Investerarnas strategier 
att hantera sina problem gör också att de i 
många fall suboptimerar investeringarna, så 
att projekten inte genomförs på bästa sätt 
ur ett systemperspektiv. Till exempel kan 
brist på kapital leda till att man bygger en 
mindre anläggning än planerat och därmed 
inte utnyttjar basresursen fullt ut. I dagslä-
get finns det ingen kvalitetskontroll i elcer-
tifikatsystemet, utan man förväntar sig att 
investerarna kommer att utveckla effektiva 
projekt för att maximera sin avkastning. 
Detta projekt visar att så inte säkert är fal-
let – till stor del beroende på att många av 
de icke-traditionella investerarna inte har 
som primärt motiv att tjäna pengar. Det 
skulle därmed kunna vara intressant att 
utreda möjligheten att införa någon form 
av kvalitetskontroll i elcertifikatsystemet.  

3.4.3 Ett behov av anpassad stöd för nya 
investerare 

Med investerarnas heterogenitet som bak-
grund föreslår vi att det i vissa fall kan vara 

intressant att segmentera de energipolitiska 
styrmedlen, d.v.s. att införa styrmedel som 
riktar sig till olika slags investerare beroen-
de på vad man vill uppnå och vem man vill 
stimulera att investera. För det kan investe-
rarprofilerna som har identifieras i denna 
studie (se avsnitt 3.2.9) komma till använd-
ning. Exempelvis kan man tänka sig styr-
medel som attraherar nya investerare base-
rat på de fem huvudmotiv som har identi-
fierats och som alltså inte begränsas till 
ekonomiska styrmedel (anpassade till av-
kastningsmaximerande investerare) utan 
även inkluderar styrmedel som stimulerar 
övriga profiler. I och med att respektive 
profil förekommer i flera olika branscher 
och hos aktörer med olika typer av resurser 
skulle styrmedel riktade mot var och en av 
dem kunna bidra till att realisera en stor 
investeringspotential. 

Nya investerare behöver emellertid inte 
endast uppmuntras till att investera, utan 
måste också stödjas under investeringspro-
cessen för att öka kvaliteten på investering-
arna. Det som framträder tydligt i studien 
är att icke-traditionella investerare brottas 
med många olika problem, vilket innebär 
att det inte går att identifiera ett enskilt 
problem att fokusera på. Vi föreslår därför 
att styrmedel tas fram som riktar sig mot 
flera av de problem som har identifieras i 
denna studie, dvs. problem med basresur-
ser, problem med finansiering, problem 
med tillstånd och problem med tekniken. 
Det skulle t.ex. kunna röra sig om admi-
nistrativa system för att kartlägga, doku-
mentera och tillgängliggöra information 
om lämpliga basresurser (t.ex. bra vindlä-
gen), införande av ”gröna” lån med låg 
ränta och/eller statlig garanti av den typ 
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som finns i vissa andra länder,16 översyn av 
olika veton i tillståndsprocessen och of-
fentliga teknikutvärderingar. Det skulle 
också kunna röra sig om utbildningsinsat-
ser och uppbyggnad av system för ut-
veckling av kompetens på aktörsnivån, 
motsvarande den som finns för utveckling 
av generell affärs- och företagarkompetens 
inom t.ex. Almi och universitetens inno-
vationskontor och inkubatorer. 

3.4.4 Förslag till fortsatt forskning 

I detta projekt har vi bland annat visat att 
investeringar i tekniker för förnybar elpro-
duktion till stor del görs av en heterogen 
skara icke-traditionella investerare: privat-
personer, lantbrukare, föreningar, projekte-
ringsbolag, diversifierade företag, kommu-
nala bolag av olika slag och nya, oberoende 
elproducenter (IPP:er). Vi har också visat 
att dessa investerare har olika motiv att 
investera i tekniker för förnybar elpro-
duktion och att deras motiv påverkar hur 
de genomför sina investeringar, till 
exempel vilka tekniker de investerar i och i 
vilken utsträckning de tar hjälp av konsul-
ter och projekteringsbolag, så kallade inter-
mediärer, för att genomföra sina investe-
ringar (Bergek och Mignon, 2012). Pro-
jektet har därmed bidragit med viktig kun-
skap om hur förutsättningar på ”mikroni-
vån” påverkar spridningsprocessen. 

I projektet har vi dock även sett tecken 
på att vissa investerare verkar ha en mer 
”systemisk” effekt på spridningen, t.ex. 
genom att de sprider kunskap till andra 
aktörer (inkl. potentiella investerare), legi-
timerar tekniken i samhället eller hjälper 

                                                      
16 Det finns även intressanta initiativ med ”gröna 
obligationer” inom kommuner och privata företag 
(se t.ex. Hansén, 2014), som skulle kunna tjäna som 
inspiration. 

andra investerare att överkomma hinder på 
marknaden. Här tänker vi särskilt på diver-
sifierade företag, ekonomiska föreningar, 
kommuner med förnybar elproduktion 
som sidoverksamhet och intermediära ak-
törer (t.ex. konsulter och projekteringsbo-
lag).  

Föreningar och kommunala bolag (ej 
energi) kunde vi inte studera fullt ut i 
NyEl-projektet på grund av att vi hade för 
få respondenter från dem på enkäten. Det 
finns alltså obesvarade frågor med avseen-
de på deras motiv och investeringsproces-
ser, förutom att det är intressant att förstå 
vilken större roll de spelar för storskalig 
spridning. Kommuner kan t.ex. stödja in-
novation och innovationsspridning genom 
offentlig upphandling och har även beslu-
tanderätt i vissa tillståndsfrågor (t.ex. det 
kommunala vetot för vindkraft) och före-
ningar och andra kooperativa organisa-
tionsformer har i andra länder visat sig vara 
av stor betydelse för spridningen av nya 
tekniker för förnybar elproduktion, bl.a. 
genom att skapa lokal acceptans för förny-
bar elproduktion (Rogers m.fl., 2008; Allen 
m.fl., 2012) och ”demokratisera” den 
förnybara elproduktionen (Hope, 2013).  

De diversifierade företagen är intres-
santa eftersom de har samlat på sig olika 
slags organisatoriska resurser, som t.ex. 
kapital, kunskap och organisatorisk legiti-
mitet, och därmed åtminstone i teorin 
borde ha potential att påverka andra aktö-
rer. Med tanke på detta hade vi också för-
väntat oss att se större skillnader mellan 
dem och andra investerare än vad som var 
fallet, vilket tyder på att det finns mer att 
utforska. I vilken utsträckning diversifierar 
de som ett led i en diversifieringsstrategi 
respektive för att förstärka sin befintliga 
verksamhet och hur påverkar det hur de 
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genomför sina investeringar och vilken 
inverkan de har på andra aktörer? 

Slutligen vore det intressant att studera 
de intermediära aktörerna, särskilt med 
tanke på att de investerarkategorier som 
främst anlitade konsulter även var de som i 
störst utsträckning rapporterade att de 
hade haft problem med bl.a. tillstånd och 
teknik. Är det så att konsulter kallas in i 

särskilt problematiska fall (och kan de i så 
fall användas som redskap av politiska 
beslutsfattare för att öka kvaliteten på inve-
steringarna), eller kan det vara så att det 
finns nackdelar med konsulter som bör 
lyftas fram och åtgärdas? 
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