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Sammanfattning 

I dagsläget erbjuder ett flertal energibolag produkter och tjänster som är relaterade till 

mikroproduktion av solel vilket kan verka irrationellt då en minskad energianvändning hos företagets 

kunder leder till minskad lönsamhet för kärnverksamheten. En ökande efterfrågan på 

mikroproducerande anläggningar skapar därför ett behov av förändring av företagens nuvarande 

affärsmodeller. Solceller och distribuerad elproduktion växer idag fram som en ny marknad och utgör 

en ny konkurrensfaktor inom energibranschen. Denna konkurrensfaktor måste företagen ta hänsyn till 

för att inte ta skada på längre sikt allt eftersom marknaden utvecklas. Syftet med detta arbete är att 

undersöka hur energibolag kan utveckla sina affärsmodeller för att på ett hållbart sätt främja 

distribuerad elproduktion och mikroproduktion av solel. 

I arbetet har det identifierats sex olika affärsmodeller som används i olika delar av världen för att sprida 

solcellsteknologier. Dessa är 1) kundägande som innebär att kunden äger sin solcellsanläggning efter 

leverans, 2) samordnat ägande där ett energibolag eller en tredjepartsfirma samordnar och driver ett 

solcellsprojekt med ett flertal ägare eller kunder, 3) tredjepartsägande som innebär att ett 

tjänsteföretag erbjuder helhetslösningar till slutkonsumenter och finansierar detta genom en tredje 

part, 4) integrerad försäljning där solceller säljs som tillval eller extrautrustning till andra produkter, 5) 

nätinmatning som innebär att all producerad el matas in på nätet till en hög ersättning samt 6) 

modulbaserade värdeerbjudanden där kunden kan välja mellan olika paket av produkter och tjänster 

som bygger vidare på varandra. Inom den teoretiska referensramen kunde vidare de fyra grupperna 

kundrelaterade-, leverantörsrelaterade-, styrmedelsrelaterade- och tekniska barriärer identifieras mot 

spridning av solceller och mikroproduktion. Totalt identifierades 17 teoretiska barriärer. 

Efter en inledande litteraturgenomgång kunde en lämplig metod bestående av tre olika delar väljas ut 

för den empiriska delen av arbetet. En e-fokusgruppsdiskussion ligger tillsammans med 

skrivbordsforskning till grund för en kartläggning av omgivande möjligheter och hot. En 

fokusgruppsdiskussion bedömdes ge en bra kombination av bredd och djup och genomfördes online 

då detta är mindre resurskrävande och kan nå geografiskt spridda respondenter. Skrivbordsforskning 

bedömdes vara ett bra komplement till e-fokusgruppsdiskussionen. För att kunna studera de 

nuvarande affärsmodellerna mer djupgående genomfördes även en fallstudie bestående av fem 

intervjuer på ett svenskt energibolag som arbetar med både elhandel och solcellsförsäljning samt är 

nätägare.  

Det empiriska arbetet resulterade i en kartläggning av 38 möjligheter och 27 hot som energibolag ställs 

inför när marknaden för distribuerad elproduktion och mikroproduktion av solel expanderar. För att 

energiföretagen ska kunna förändra sina affärsmodeller finns det ett behov av omvärldsförändringar 

gällande politik och forskning. Energiföretagen borde dock kunna förekomma en förändring mot en 

mer distribuerad elmarknad och implementera nya affärsmodeller redan idag. Samtidigt bör det redan 

i nuläget finnas förutsättningar för företagen att arbeta för att påverka både politiken och forskningen 

genom exempelvis branschorganisationer. Det kan utifrån resultatet i detta arbete konstateras att 

mikroproduktion är ett framväxande substitut till traditionell elhandel som hotar företag inom flera 

verksamheter i elbranschen. Svenska företags sätt att hantera detta nya marknadshot är inte hållbart 

och behöver förändras. Rapporten presenterar slutligen tre olika riktningar som energiföretagens 

affärsmodeller kan utvecklas mot. 
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Abstract 

Several utility companies are today offering products and services related to microgeneration of solar 

electricity which may seem irrational since a decreased usage of energy of a customer will lead to a 

decreased profitability for the core business. An increased demand for microgenerating facilities 

therefore creates a need for change of the utility companies’ current business models. Solar cells and 

distributed electricity generation are today developing into new markets that constitutes a new 

competitive force within the energy sector. The companies need to take this competitive force into 

account if they are not to be harmed in the long-term as the market develops. The aim of this thesis is 

to examine how the utility companies can develop their business models in order to support 

distributed electricity generation and microgeneration of solar electricity in a sustainable way. 

Six different business models have been identified that are used in different parts of the world in order 

to deploy solar cell technologies. These are 1) customer owned that implies that the customer owns 

the solar cell facility after delivery, 2) community owned where an utility company or a third-party 

actor coordinates and runs a solar cell project with several owners or customers, 3) third-party owned 

that implies that a service company offers a complete solution to end customers and finances this 

through a third-party actor, 4) cross-selling where solar cells are sold as extra equipment or add-ons 

to other products, 5) host-owned feed-in that implies that all the generated electricity are fed in to the 

grid for a high compensation and also 6) modular based value propositions where a customer can 

choose between different packages of products and services that builds upon each other. The four 

groups customer related-, supplier related-, policy related- and technology related barriers against 

diffusion of solar cells and microgeneration could be identified within the theoretical framework of the 

thesis. In total, 17 theoretical barriers could be identified. 

After an initial study of literature, a proper method constituted by three different parts could be 

chosen for the empirical work of the thesis. An online focus group discussion is together with desk 

research providing a foundation for a mapping of contextual opportunities and threats. A focus group 

discussion was decided to provide a proper combination of width and depth and was executed online 

since this demands less resources and can reach geographically spread respondents. Desk research 

was decided to be a proper supplement for the e-focus group. In order to be able to study the current 

business models in more depth, a case study was also executed constituting five different interviews 

at a Swedish utility company that offers sales of electricity and solar cells and also is a grid owner. 

The empirical work resulted in a mapping of 38 opportunities and 27 threats that utility companies are 

faced with as the market for distributed electricity generation and microgeneration of solar electricity 

expands. There is also a need for contextual changes regarding policies and research as the utility 

companies are changing their business models. Though, utility companies should be able to anticipate 

a change towards a more distributed electricity market and implement new business models already 

today. There should already exist a basis for the utility companies to influence both politics and 

research through for example industry associations. It can through the result of this thesis be found 

that microgeneration is a growing substitute to traditional sales of electricity that threatens companies 

in several activities in the electricity sector. The way Swedish companies handle this new market threat 

is not sustainable and needs to be changed. This thesis finally presents three different directions that 

the business models of the utility companies can develop towards.  
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Definitiöner 

Dessa definitioner är valda för att återkommande begrepp i rapporten ska motsvara redan publicerade 

artiklar och för att arbetet ska kunna diskuteras i ett begreppsmässigt samförstånd. Definitionen av 

hållbar utveckling skiljer sig från Brundtland-kommissionens något vanligare definition från 1987 (se 

avsnitt 2.2) men är mer företagsanpassad och bedömdes som ett bättre alternativ i denna rapport. De 

definitioner som är markerade med asterisk (*) är översatta från engelska av författaren av denna 

rapport. 

*Distribuerad elproduktion: En elproduktionsenhet som är direkt kopplad till distributionsnätet 

eller på kundsidan av elmätaren (Ackermann, et al., 2001; Pepermans, 

et al., 2005). 

Mikroproduktion: Produktion och konsumtion av el då in- och utmatning sker genom 

samma anslutningspunkt, huvudsäkring och elmätare  med en  

huvudsäkring som inte överstiger 100 Ampere (Skatteverket, 2016a). 

Nettodebitering: Ett system där den mängd förnybar el som privatpersoner eller företag 

med mikroproduktion producerar och överför till elnätet kvittas mot 

den mängd elektricitet som de tar emot från elnätet (Utredningen om 

nettodebitering av el, 2013). 

*Virtuell nettodebitering: Nettodebitering då in- och utmatning av el sker genom olika 

anslutningspunkter i ett samordnat projekt (Funkhouser, et al., 2015). 

*Affärsmodell: Det sätt på vilket en organisation skapar, levererar och fångar värde 

(Osterwalder & Pigneur, 2010). 

*Hållbar utveckling: Införandet av affärsstrategier och aktiviteter som tillser företagets och 

dess intressenters behov idag och samtidigt beskyddar, bevarar och 

förbättrar de mänskliga och naturliga resurser som behövs i framtiden 

(International Institute for Sustainable Development, 1992). 
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1 Inledning 
Flera energibolag i Sverige erbjuder idag produkter och tjänster relaterade till mikroproduktion av 

solel. Detta kan verka irrationellt då ett ökat antal kunder som producerar en del av sin el själva leder 

till ett minskat behov av inköpt el per kund och därmed lägre lönsamhet för energibolagens 

kärnverksamhet. Samtidigt kan det uppstå viss problematik i elnätet, exempelvis gällande avsäkring 

och felbortkoppling, då distributionsnätet är dimensionerat för att leverera el ut till slutkund och inte 

för att ta emot producerad effekt. En ökande efterfrågan på mikroproducerande anläggningar och 

förnybar elproduktion skapar därför ett behov av förändring av energibolagens nuvarande 

affärsmodeller. Mycket förnybar elproduktion är distribuerad till sin karaktär och politiska 

målsättningar tillsammans med en ökande efterfrågan på förnybar el ger därmed upphov till nya 

marknadsförutsättningar som kräver anpassning. En distribuerad elmarknad där kunder både 

konsumerar och producerar el skiljer sig från dagens traditionella elmarknad som innebär att 

energibolagen kapitaliserar på den sålda mängden energi.  Stora kraftverk kommer att vara 

betydelsefulla även i framtiden men redan idag sker en förändring världen över mot en mer 

distribuerad elproduktion som innebär att produktionen sker närmare slutkonsumenten. För att kunna 

följa med i marknadsutvecklingen och svara till omvärldens efterfrågan på förnybar och distribuerad 

elproduktion bör energibolagen därmed stimulera utvecklingen genom att arbeta fram nya 

affärsmodeller och arbetssätt som är bättre anpassade för framtiden. Marknadstrenden visar på att 

omsättningen för olika aktörer på elmarknaden minskar för varje år vilket tyder på att den traditionella 

elmarknaden blir allt svårare att agera på. En del av denna utveckling kan säkerligen härledas till att 

mikroproduktion som substitut till vanlig elförsäljning tar marknadsandelar från energibolagen. 

Marknaderna för mikroproduktion och solceller kommer säkerligen att fortsätta expandera på grund 

av ambitioner i klimat och energifrågor. 

Solceller och distribuerad elproduktion kan identifieras som en ny framväxande marknad (Richter, 

2013) som utgör en ny konkurrensfaktor (Funkhouser, et al., 2015) och kan vara banbrytande inom 

energibranschen (Palm, 2015). Funkhouser, et al. (2015) och Richter (2013) menar att energibolag idag 

måste förändra sina perspektiv kring distribuerad elproduktion och mikroproduktion för att inte ta 

skada på sikt genom en sjunkande lönsamhet per kund. Svenska Entreprenörer inom området strävar 

efter att diversifiera sig och särskilt energibolag experimenterar med försäljning av solcellssystem och 

elförsäljning men utan att någon direkt specialisering kan identifieras (Palm, 2015). Detta väcker frågor 

kring varför det sker så lite affärsmässig innovation i Sverige samt hur affärsmodeller kan utvecklas för 

att möta denna nya marknadskraft som utgör ett hot mot traditionella sätt att göra affärer inom 

energibranschen. 

Denna rapport har ett fokus på hur energibolag kan anpassa sina affärsmodeller för att möta en 

framväxande marknad för distribuerad elproduktion och relaterade marknadsförändringar på ett 

hållbart sätt. Tidigare forskning har extraherat relevant kunskap från länder med en mer utvecklad 

marknad för mikroproducerande anläggningar, t.ex. Tyskland, Japan och USA, och denna rapport 

bygger vidare på denna kunskap och relaterar till marknadsförutsättningarna i Sverige. En e-

fokusgruppsdiskussion med i ämnet insatta personer från olika energibolag samt en fallstudie på ett 

representativt energibolag som idag erbjuder produkter och tjänster för mikroproduktion av solel 

utgör basen för den empiriska datainsamlingen. 
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1.1 Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka hur energibolag kan utveckla sina affärsmodeller för att på ett 

hållbart sätt främja distribuerad elproduktion och mikroproduktion av solel. 

1.2 Frågeställning 
Fråga 1 har formulerats för att utgöra ett underlag till datainsamlingsmaterialet och är viktig för att 

skapa en förståelse kring de barriärer som energibolagens affärsmodeller måste överbrygga. Fråga 2 

har formulerats för att kunna bestämma den kontext som energibolagens affärsmodeller verkar i. 

Detta är något som enligt både Huijben & Verbong (2013) och Strupeit & Palm (2015) är viktigt att göra 

innan en affärsmodell kan utvecklas. Fråga 3 har formulerats för att utgöra en nulägesbeskrivning inför 

analysen av hur energibolagens affärsmodeller kan utvecklas. De tre olika frågeställningarna utgör 

tillsammans en grund för att syftet med arbetet ska kunna besvaras. 

1. Vilka barriärer måste överbryggas för att marknaden för mikroproduktion av solel ska kunna 

expandera? 

2. Vilka möjligheter och hot ställs energibolag inför när marknaderna för distribuerad 

elproduktion och mikroproduktion av solel expanderar? 

3. Vilka affärsmodeller relaterat till mikroproduktion använder sig energibolag av idag? 

1.3 Avgränsningar 
Studien kommer i huvudsak att ta hänsyn till existerande politiska styrmedel och geografiskt avgränsas 

till Sverige i den empiriska delen av arbetet. Tekniska aspekter gällande mikroproduktion kommer 

endast att behandlas i kartläggningen av omgivande förutsättningar och främst kommersiell 

solcellsteknik avsedd för mikroproduktion och distribuerad elproduktion kommer då att beröras. 

Nuvarande affärsmodeller och eventuella förslag till framtida affärsmodeller kommer endast att 

utvärderas och analyseras kvalitativt och rapporten kommer inte att innehålla någon 

lönsamhetskalkyl. Studien kommer inte heller att innefatta någon marknadsundersökning. Både 

utmaningar gällande elhandelsfrågor och eldistributionsfrågor kommer att tas upp även om fokus 

kommer att ligga på marknadsförändringar och affärsmodeller. Affärsmodeller för stimulerande av 

distribuerad elproduktion kommer generellt att innefattas i den teoretiska referensramen men 

avgränsas till att endast innefatta energibolag för den empiriska delen av arbetet. 

 Diskussion kring avgränsningar 

I detta arbete representerar solceller den teknik som används för mikroproduktion vilket i någon mån 

skulle kunna ge en missvisande bild då det exempelvis även finns både mikroproducerande vind- och 

vattenanläggningar på marknaden. Teknikerna skiljer sig åt i olika avseenden som exempelvis 

intermittens eller i vilken tid på året som produktionen är som störst. Dock är det försäljning av 

solcellsanläggningar som energibolagen tagit in i sin verksamhet och solceller är därmed den 

mikroproducerande teknik som i nuläget kan anses vara bäst anpassad för utvecklingen av nya 

affärsmodeller inom området. 

Att geografiskt avgränsa arbetet till Sverige kan ha medfört vissa begränsningar i analysen eftersom de 

i den teoretiska referensramen identifierade affärsmodellerna för solceller har växt fram i andra länder 

enligt andra förutsättningar. För att erfarenheter och kunskaper kring sådana affärsmodeller helt ska 

kunna överföras till svenska förhållanden krävs en jämförelse mellan omgivningarna vilket utelämnas 

i detta arbete och istället lämnas som rekommendation för vidare forskning inom området. 
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Ingen analys kommer att göras huruvida det statliga stödsystemet fungerar effektivt eller inte. Denna 

rapport kommer i första hand att fokusera på affärsmodeller ur ett leverantörsperspektiv och lämnar 

all utvärdering av stödsystemet till framtida forskning. Rekommendationer eller förslag till nya 

affärsmodeller som ges i denna rapport kommer dock eventuellt att kräva vissa förbehåll. Detta görs 

då företag som potentiellt skulle kunna tillämpa dessa affärsmodeller också borde kunna ha en viss 

inverkan på utvecklingen av styrmedel och regelverk. En marknadsundersökning bör framöver också 

utföras för att undersöka hur tillämpbara de föreslagna affärsmodellerna är i praktiken. Kundernas 

karaktäristik kan med all säkerhet förändras beroende på vilken marknad som studeras och 

affärsmodeller måste därför anpassas efter rätt förutsättningar. Såväl en utvärdering av stödsystemet 

som kundernas efterfrågan och perspektiv på affärsmodeller bedöms vara allt för omfattande för att 

få plats i detta arbete. Därför lämnas både utvärderingar av det statliga stödsystemet och 

marknadsundersökningar till framtida forskning. 
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2 Teoretisk referensram 
I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensramen, indelat i fem olika avsnitt; Begreppen 

distribuerad elproduktion och mikroproduktion, Begreppet hållbarhet, Begreppet affärsmodell, 

Affärsmodeller för solceller samt Barriärer mot spridning av solceller och distribuerad elproduktion. 

De tre första avsnitten beskriver några begrepp och definitioner som är viktiga att förstå inför 

resterande del av rapporten. De definitioner som används i arbetet presenterades även i början av 

rapporten. Avsnittet affärsmodeller för solceller presenterar några affärsmodeller som företag världen 

över idag använder sig av för att sprida och sälja solcellsteknologier och används i analysen som 

jämförelse med det angreppssätt som idag är vanligt i Sverige. För att kunna göra en kartläggning av 

omgivande möjligheter och hot identifieras även barriärer mot spridning av solceller och det sista 

avsnittet används som bakgrundsmaterial i arbetet med att ta fram datainsamlingsverktyg för den 

empiriska delen av arbetet. 

2.1 Begreppen distribuerad elproduktion och mikroproduktion 
Pepermans, et al. (2005) menar att det är svårt att definiera vad distribuerad elproduktion egentligen 

är men att begreppet generellt sett innefattar småskalig elproduktion. Richter (2013) utför en studie 

med fokus på solceller och definierar distribuerad elproduktion som elproduktion i solceller i 

bostadshus eller i små och medelstora kommersiella miljöer. En annan definition skulle kunna vara att 

distribuerad elproduktion är en elproduktionsenhet som är direkt kopplad till distributionsnätet eller 

på kundsidan av elmätaren  (Ackermann, et al., 2001; Pepermans, et al., 2005). Den senare används i 

denna rapport. 

”… the best definition of distributed generation that generally applies seems 

to be ‘an electric power generation source that is connected directly to the 

distribution network or on the customer side of the meter’” 

(Pepermans, et al., 2005) 

Även för mikroproduktion finns flera olika definitioner som varierar mellan olika länder men termen 

innefattar ofta småskalig produktion av värme eller el på lokal nivå (Juntunen & Hyysalo, 2015). 

Skatteverket menar att en mikroproducerande anläggning har samma anslutningspunkt, huvudsäkring 

och  elmätare för in- och utmatning av elektricitet samt att huvudsäkringen inte överstiger 100 Ampere 

(Skatteverket, 2016a). 

2.2 Begreppet hållbarhet 
World Commission on Environment and Development (1987) definierar hållbar utveckling som 

utveckling som tillser dagens behov utan att begränsa framtida generationers möjligheter att tillse sina 

behov. International Institute for Sustainable Development (1992) har därefter företagsanpassat 

denna definition som införandet av affärsstrategier och aktiviteter som tillser företagets och dess 

intressenters behov idag och samtidigt beskyddar, bevarar och förbättrar de mänskliga och naturliga 

resurser som behövs i framtiden. 

“For the business enterprise, sustainable development means adopting 

business strategies  and activities that meet the needs of the enterprise and 

its stakeholders today while protecting, sustaining and enhancing the human 

and natural resources that will be needed in the future.” 

(International Institute for Sustainable Development, 1992) 
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Två vanliga huvudmeningar i definitioner av ekologisk hållbarhet är diversitet och 

anpassningskapacitet (Holling & Gunderson, 2002 se Kira & van Eijnatten, 2008). Ett hållbart ekosystem 

kan anpassa sig till externa förändringar genom diversitet som uppkommer genom innehavet av många 

olika resurser (Kira & van Eijnatten, 2008). Vare sig det gäller ekonomisk (Doane & MacGillivray, 2001), 

social eller miljömässig hållbarhet (Kira & van Eijnatten, 2008) innefattar begreppet såväl interna som 

externa aspekter. Företag arbetar idag med hållbarhet genom att balansera ekonomisk, social och 

miljömässig prestation. Detta koncept används allt oftare för att utveckla (tyvärr ofta oförenliga) 

hållbarhetsindikatorer och för att sätta upp hållbarhetsmål (Elkington, 1998 se Kannegiesser & 

Günther, 2014). Inget företag som utmärker sig inom social eller miljömässig hållbarhet kan överleva 

om verksamheten drivs på ett ekonomiskt ohållbart sätt men att arbeta med hållbarhet oavsett 

utgångspunkt kan hjälpa företag att undgå kortsiktighet i mål och beslut för att istället fokusera på 

organisk tillväxt, ogripbara tillgångar och välavvägd hantering av risker och möjligheter (Doane & 

MacGillivray, 2001). 

2.3 Begreppet affärsmodell 
Begreppet affärsmodell har tidigare också använts i flera olika forskningsgrenar utan någon allmän 

definition (Euchner & Ganguly, 2014; Osterwalder & Pigneur, 2010; Reim, et al., 2014; Richter, 2013; 

Zott, et al., 2011). Zott, et al. (2011) menar att en affärsmodell formas som en ny överbryggande 

analysenhet som bidrar med ett systemperspektiv på företags- och samarbetsaktiviteter som 

fokuserar på att fånga och skapa värde. Osterwalder & Pigneur (2010) definierar en affärsmodell som 

det sätt på vilket en organisation skapar, levererar och fångar värde. 

”A business model describes the rationale of how an organization creates, 

delivers, and captures value” 

(Osterwalder & Pigneur, 2010) 

Varje affärsmodell är unik i sin karaktär (Euchner & Ganguly, 2014; Kowalkowski & Kindström, 2012; 

Osterwalder & Pigneur, 2010) och genom att arbeta med sina affärsmodeller kan företag skapa 

konkurrenskraft eftersom det är svårare att imitera en kombination av interrelaterade komponenter 

än en ensam del (Kowalkowski & Kindström, 2012). Osterwalder & Pigneur (2010) har tagit fram ett 

verktyg som kan användas för att beskriva, visualisera och förändra en affärsmodell kallat Business 

Model Canvas (BMC) bestående av följande fyra huvudområden med delkomponenter: 

 Värdeerbjudande: Den kombination av produkter och tjänster som skapar värde för 

kundsegmentet. 

 Kundförbindelse 

o Kundsegment: Den kundgrupp som företaget riktar sin försäljning mot. 

o Kanaler: De medel ett företag använder för att kommunicera med kundsegmentet och 

leverera värdeerbjudandet. 

o Kundrelationer: Typen av relation som företaget skapar med sitt kundsegment. 

 Infrastruktur 

o Nyckelresurser: De viktigaste tillgångarna som behövs för att affärsmodellen ska 

fungera. 

o Nyckelaktiviteter: De viktigaste aktiviteterna som behövs för att affärsmodellen ska 

fungera. 

o Nyckelsamarbeten: Det nätverk av leverantörer och samarbetspartners som behövs 

för att affärsmodellen ska fungera. 
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 Intäktsmodell 

o Intäktsströmmar: De intäkter som varje kundsegment genererar. 

o Kostnadsstruktur: Alla kostnader som uppkommer då affärsmodellen används. 

Euchner & Ganguly (2014) är kritisk mot BMC och anser att konkurrenskraft måste skapas utifrån en 

strategisk tillgång, exempelvis en unik produkt. Kritiken mot verktyget finner grund i att hänsyn varken 

tas till interrelationen mellan de olika beståndsdelarna eller föränderligheten hos operationella 

affärsmodeller (Euchner & Ganguly, 2014). Verktyget är dock vanligen använt för att kartlägga och 

arbeta med affärsmodeller (Barquet, et al., 2013), see exempelvis  Barquet, et al. (2013), Huijben & 

Verbong (2013), Kaplan (2012) eller Richter (2013). 

2.4 Affärsmodeller för solceller 
I detta stycke listas sex olika affärsmodeller som används för försäljning och spridning av solceller 

världen över. Dessa är kundägande, samordnat ägande, tredjepartsägande, integrerad försäljning, 

nätinmatning och modulbaserade värdeerbjudanden.  

Kundägande (customer owned) är en vanlig modell för spridning av solceller och riktar sig mot såväl 

hushåll som små och medelstora företag. Solceller kan köpas individuellt med hjälp av subventioner 

eller gemensamt genom olika organisationer som minskar investeringskostnaderna genom att beställa 

större partier. Införandet av nettodebitering anses vara en viktig faktor för spridningen då 

subventionerna av systemen uppfattas som diskontinuerliga och medför en maxgräns för antalet 

ansökningar. Värdeerbjudandet kan variera mellan projekten men efter installation och leverans är 

kunderna ägare av sina respektive system (Huijben & Verbong, 2013). 

”Med nettodebitering avses … ett system där den mängd förnybar el som 

privatpersoner eller företag med mikroproduktion producerar och överför till 

elnätet kvittas mot den mängd elektricitet som de tar emot från elnätet.” 

(Utredningen om nettodebitering av el, 2013) 

Samordnat ägande (community solar) innebär att ett energibolag eller en tredjepartsfirma samordnar 

och driver ett solcellsprojekt med ett flertal ägare eller kunder. Ägar- och betalningsstrukturer kan 

variera men vanligast är virtuell nettodebitering (nettodebitering då in- och uttag av elektricitet sker 

genom olika anslutningspunkter). Affärsmodellen kan nå nya kundgrupper och riktas lämpligen mot 

kunder som inte har någon egen passande yta för solceller. Flest fördelar kan identifieras då 

samordningen sker genom ett energibolag. Hela kundens energibehov fortsätter då att strömma 

genom energibolaget och kundrelationer kan bibehållas trots de relaterade marknadsförändringarna. 

Modellen skapar även skalfördelar och möjliggör förnyelsebara investeringar (Funkhouser, et al., 

2015). I Nederländerna har dock denna affärsmodell fått en del bakslag då tidiga försök inte tilläts 

enligt lag. Ersättningen för den producerade elen jämfört med traditionellt kundägande är i detta fall 

lägre på grund av skatteregler även om det pågår en del experimentering med affärsmodellen som 

inkluderar myndigheter på olika nivåer (Huijben & Verbong, 2013). 

”VNM [Virtual Net Metering] presents similarly to traditional NEM [Net 

Energy Metering] on a customer’s bill, but the output credited is sourced by 

an off-site, shared solar project.” 

(Funkhouser, et al., 2015) 
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Tredjepartsägande (third-party ownership) växte fram i USA under 2005 och innefattar sedan 2010 

också bostadssektorn. I dessa affärsmodeller erbjuder tjänsteföretag helhetslösningar som innefattar 

planering, installation, ägande och underhåll till förmån för slutkonsumenten och finansierar detta 

genom en tredje part (Strupeit & Palm, 2015). Vilka specifika produkter och tjänster som ingår i 

värdeerbjudandet samt äganderätten av systemet när kontrakttiden löpt ut kan dock variera (Huijben 

& Verbong, 2013). Fastighetsägaren köper den producerade elen genom ett fast avtal över en 15 – 20 

års period (Drury, et al., 2012; Huijben & Verbong, 2013; Overholm, 2015; Strupeit & Palm, 2015), 

alternativt leasar solcellsanläggningen (Drury, et al., 2012; Overholm, 2015), vilket ger en stabilare och 

lägre elkostnad och tar bort investeringskostnaden för slutkonsumenten (Strupeit & Palm, 2015). 

Denna affärsmodell når nya kundgrupper (Drury, et al., 2012) men kan kräva lagändringar (Drury, et 

al., 2012; Huijben & Verbong, 2013; Overholm, 2015) och finns ännu inte som finansieringsalternativ i 

Sverige (Palm, 2015). För att underlätta implementeringen av denna affärsmodell krävs långsiktiga 

styrmedel, ej begränsande eller hindrande lagstiftning samt ett system utan imatningstariffer som 

främjar självkonsumtion och samtidigt ger ersättning för överskottsel (Overholm, 2015). 

Spridning av solceller i Japan har framförallt skett genom integrerad försäljning med andra produkter 

(cross-selling). Subventioner som aktualiserades 1990 bidrog till att solceller närmast blivit en 

standardutrustning i allt fler prefabricerade hus, som i Japan generellt sett anses ha en högre kvalitet 

än icke-prefabricerade alternativ (Strupeit & Palm, 2015). Denna modell kan även användas för andra 

applikationer, exempelvis integrering av solceller i bullerskydd vid motorvägar och järnvägar, i 

områden där det råder brist på plats (De Schepper, et al., 2012). 

Nätinmatning (host-owned feed-in) har varit det vanligaste förfarandet för spridning av solceller i 

Tyskland där ett system med inmatningstariffer och lågräntelån tidigare kunde användas av kunden 

för att installera solceller och sälja den producerade elen. Systemet designades utifrån en önskad 

internränta på 7 % och all producerad el matades in på elnätet (Strupeit & Palm, 2015). Detta har dock 

nyligen förändrats så att huvudsyftet med solcellsinstallationen för slutkunden numer istället blivit att 

minska den egna elkostnaden (Lang, et al., 2015; Strupeit & Palm, 2015). De Svenska praktiska 

förutsättningarna gällande installation av solceller skiljer sig inte nämnvärt gentemot tyska 

förhållanden (Palm, 2015). 

Affärsmodeller med modulbaserade värdeerbjudanden (modular value proposition) riktade mot 

slutkonsumenter av el föreslås i Richter (2013) som en konkurrenskraftig affärsmodell för energibolag 

i Tyskland där distribuerad elproduktion börjar ta allt fler marknadsandelar. Tre olika moduler som 

bygger vidare från varandra föreslås och presenteras. Modul 1 består av produkter och tjänster 

relaterade till mikroproduktion och smart elmätning medan modul 2 även består av produkter och 

tjänster för energieffektivisering såsom flexibla eltariffer och styrning av efterfrågan. Modul 3 

innefattar sedan också (mikro)lagring av energi. Denna typ av affärsmodell kan öka intäkterna per kund 

och är flexibel för framtida utveckling samtidigt som nya källor för värdeskapande utvecklas. Nya 

marknader med tillväxtpotential kan nås samtidigt som långvariga kundrelationer skapas kring 

kundens alla energifrågor. Denna affärsmodell skulle kunna implementeras genom en ny affärsenhet 

eller externa samarbeten (Richter, 2013). 

2.5 Barriärer mot spridning av solceller och distribuerad elproduktion 
Efter en initial identifiering av olika barriärer mot spridning av solceller och distribuerad elproduktion 

kunde fyra grupper kategoriseras fram. De identifierade barriärerna mot spridning av solceller och 

distribuerad elproduktion är indelade i kundrelaterade, leverantörsrelaterade, styrmedelsrelaterade 
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och tekniska barriärer. De leverantörsrelaterade, styrmedelsrelaterade och tekniska barriärerna ligger 

som grund till datainsamlingsverktygen i den empiriska delen av arbetet medan kundperspektiven där 

ligger utanför avgränsningarna. 

 Kundrelaterade barriärer 

Tillgång till kapital (Lang, et al., 2015) och investeringskostnad (Vasseur & Kemp, 2015) är två viktiga 

faktorer som påverkar spridningen av solceller men hänsyn måste även tas till andra aspekter såsom 

brist på kunskap samt kundernas subjektiva uppfattning om kostnad. Dålig informationsspridning 

identifieras därför också som en betydande orsak till varför potentiella kunder ännu inte investerat i 

solceller (Vasseur & Kemp, 2015). Kunskapsbristen gör sig även gällande för andra intressenter, t.ex. 

arkitekter, stadsplanerare, byggföretag (Palm, 2015) och investerare (Overholm, 2015). Om solceller 

installeras i en potentiell kunds grannområde kan detta ha en positiv påverkan genom aktiv eller passiv 

kommunikation då inte bara tillgång på information utan även tillit till information kan vara en 

betydande barriär (Rai & Robinson, 2013). Investeringsincitamenten kan dock försvinna vid 

komplicerade ägarstrukturer (Zhang, et al., 2015) och om det är olika parter som äger respektive 

använder en potentiell fastighet (Lang, et al., 2015). Vasseur & Kemp (2015) föreslår en kombination 

av ökad informationsspridning samt åtgärder för att minska investeringskostnaden som en effektiv 

strategi för att stimulera investeringar i solceller och Palm (2015) menar att lokala och nationella 

myndigheter fyller olika funktioner i detta avseende. Lokala myndigheter är bäst lämpade för 

informationsspridning medan nationella myndigheter kan arbeta med barriärer relaterade till 

finansiering eller lagstiftning (Palm, 2015). Mignon & Bergek (2015) skiljer vidare mellan blockerande 

och fördröjande barriärer och konstaterar att många av de utmaningar som investerare av 

förnyelsebar energi ställs inför kan överkommas genom innovativa lösningar eller utveckling av nya 

styrmedel. De identifierade kundrelaterade barriärerna är sammanfattade i Tabell 1. 

Tabell 1: Identifierade kundrelaterade barriärer mot spridning av solceller och distribuerad elproduktion. 

Kundrelaterade barriärer  

Tillgång till kapital Lang, et al. (2015) 

Investeringskostnad Vasseur & Kemp (2015) 

Tillgång till information  Vasseur & Kemp (2015) 

Tillit till information Rai & Robinson (2013) 

Komplicerade ägarstrukturer Lang, et al. (2015), Zhang, et al. (2015) 

 

 Leverantörsrelaterade barriärer 

Svenska Entreprenörer inom området strävar efter att diversifiera sig och särskilt energibolag 

experimenterar med försäljning av solcellssystem och elförsäljning men, troligen på grund av en för 

liten marknad, utan att någon direkt specialisering kan identifieras (Palm, 2015). Affärsmodeller både 

formas av och kan forma den institutionella omgivningen i vilken den verkar (Huijben, et al., 2015) men 

i Sverige saknas det ännu affärsmodeller som accepterar långa återbetalningstider, vilket i sin tur kan 

vara ett resultat av dålig informationsspridning och låg legitimitet av tekniken hos vissa intressenter 

(Palm, 2015). De omgivande förutsättningarna måste fastställas innan en lämplig affärsmodell kan 

utvecklas (Funkhouser, et al., 2015; Huijben & Verbong, 2013; Strupeit & Palm, 2015). I Sverige börjar 

priset på solel med subsidier nu kunna konkurrera med priserna på elnätet  (Palm, 2015) och i 

Centraleuropa kan det redan idag vara lönsamt med solcellsanläggningar för självkonsumtion utan 
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subsidier på grund av ett högt elpris och byggnader med goda förutsättningar för elproduktion (Lang, 

et al., 2015). 

I en studie utförd i Tyskland framkommer att energibolag varken ser distribuerad elproduktion som ett 

hot mot existerande affärsmodeller eller som en möjlighet att utveckla sin egen verksamhet. Det 

saknas idag såväl produkter och tjänster som kundefterfrågan som gör det attraktivt för energibolag 

att satsa på en distribuerad elproduktion. Kognitiva hinder influerar organisatoriska förändringar och 

påverkar utvecklingen av nya produkter och tjänster och även resursallokering för 

kompetensutveckling. Energibolag anser idag att distribuerad elproduktion ligger utanför deras 

kärnverksamhet och kärnkompetens (Richter, 2013). Övergången till en mer distribuerad elproduktion 

kan innebära stora förändringar i relationen mellan företag och kund (Funkhouser, et al., 2015) och 

kundefterfrågan kan också vara en viktig faktor som påverkar energibolagens benägenhet att satsa på 

denna marknad (Funkhouser, et al., 2015; Richter, 2013). En del kunder drar sig för att skriva eventuella 

kontrakt med en lång löptid med sina energibolag, t.ex. leasingavtal, och det anses också vara mer 

lönsamt för kunden att planera för och äga sin anläggning själv då de kan acceptera en lägre avkastning 

på den egna nedlagda tiden. Höga produktionskostnader och små projekt påverkar även 

lönsamhetskalkylen för energibolagen negativt (Richter, 2013). Nya marknadsförutsättningar ökar 

dock pressen på energibolag att anpassas mot en distribuerad elproduktion (Funkhouser, et al., 2015). 

Det kan vara farligt på sikt för energibolag att bortse från denna typ av produktion som en ny 

framväxande marknad (Richter, 2013), vilken utgör en ny konkurrensfaktor och riskerar att påverka 

energibolagens lönsamhet per kund negativt (Funkhouser, et al., 2015; Richter, 2013). De 

leverantörsrelaterade barriärerna är sammafattade i Tabell 2 

Tabell 2: Identifierade leverantörsrelaterade barriärer mot spridning av solceller och distribuerad elproduktion. 

Leverantörsrelaterade barriärer   

För liten marknad Palm (2015) 

Tillgång till information  Palm (2015) 

Låg legitimitet Palm (2015) 

Brist på produkter och tjänster Richter (2013) 

Brist på efterfrågan Richter (2013) 

Brist på kompetens Richter (2013) 

Låg lönsamhet Richter (2013) 

 

 Styrmedelsrelaterade barriärer 

Flera mindre förändringar i det statliga stödsystemet har gjort att det idag finns ett flertal olika lagar 

och styrmedel med syfte att understödja och sprida solcellstekniker. Dessa styrmedel har dock inte 

varit anpassade för mikroproduktion eller inneburit en diskontinuitet med bristande långsiktighet och 

en maxgräns för antalet anläggningar som har omfattats. Detta har skapat en kö av väntande 

ansökningar för investeringsstöd och stor osäkerhet kring vilka ansökningar som kommer att 

godkännas. Införandet av skattereduktion för mikroproducenter med ett underlag baserat på antalet 

producerade kilowattimmar ger troligen en stabilare marknad och kan även undvika köproblematiken 

genom att inte definiera någon övre gräns (Palm, 2015). Även om solceller kan innebära ett skydd mot 

volatila elpriser (Lang, et al., 2015) kan dock långsam administration och risker och osäkerheter i 

styrmedel (Zhang, et al., 2015), framtida intäkter och besparingar också bli ett hinder för ökad 
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spridning och användande av tekniken (Lang, et al., 2015). De styrmedelsrelaterade barriärerna är 

sammanfattade i Tabell 3. 

Tabell 3: Identifierade styrmedelsrelaterade barriärer mot spridning av solceller och distribuerad elproduktion. 

Styrmedelsrelaterade barriärer  

Dåligt anpassade styrmedel Palm (2015) 

Osäkerheter kring styrmedel Zhang, et al. (2015) 

Långsam administration Zhang, et al. (2015) 

Osäkerheter i framtida intäkter och besparingar Lang, et al. (2015) 

 

 Tekniska barriärer 

För såväl energisystemet i stort (Shum & Watanabe, 2007) som för solceller specifikt (Overholm, 2015) 

låser gamla och beprövade tekniker ute nya innovationer genom en svårförändrad infrastruktur 

respektive lägre inlärningskostnader. Det existerande elnätet är exemplevis inte anpassat för två-vägs-

flöde av elektricitet (Funkhouser, et al., 2015) och inlärningskostnader kan uppkomma till följd av 

instabilitet i införda styrmedel vilket utgör en osäkerhetsfaktor för alla intressenter (Overholm, 2015). 

En lösning till utlåsningsproblemet skulle kunna vara att fokusera på nya sätt att adressera 

energifrågan genom exempelvis funktionalitet, nytta och prestanda (Shum & Watanabe, 2007). Det 

råder idag oenigheter kring om en övergång till en mer distribuerad elproduktion genererar mer nytta 

än de kostnader som uppstår genom exempelvis förstärkning av elnätet. Kostnaden för underhåll och 

uppgradering kan även komma att spridas ut över kunder som inte är mikroproducenter vilket skapar 

en skev kostnadsfördelning (Funkhouser, et al., 2015). De tekniska barriärerna är sammanfattade i 

Tabell 4. 

Tabell 4: Identifierade tekniska barriärer mot spridning av solceller och distribuerad elproduktion. 

Tekniska barriärer  

Utlåsningsfenomen Funkhouser, et al., (2015), Overholm (2015), 
Shum & Watanabe (2007) 

Instabilitet i styrmedel Overholm (2015) 
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3 Genomförande 
Coers, et al. (2001), Hague, et al. (2013) och McPhee (2007) presenterar olika metoder som kan 

användas enskilt eller kombinerat för att utföra benchmarkingstudier respektive 

marknadsundersökningar. Skrivbordsforskning (Hague, et al., 2013) eller Sekundär forskning (Coers, et 

al., 2001) undersöker information från sekundära källor och kan vara mycket givande men bör inte 

vara den enda metoden i en studie utan kombineras med någon eller flera andra metoder (Hague, et 

al., 2013).  Enkäter används för att samla in kvantitativ information (Coers, et al., 2001) och är ett bra 

alternativ för datainsamling om integritetsaspekter är viktigt, i fall då det kan vara svårt för 

respondenterna att avsätta tid för intervjuer (Hague, et al., 2013) eller om respondenterna befinner 

sig i olika tidszoner (McPhee, 2007). Online-enkäter är ett snabbt och billigt sätt att utföra studier på 

och kan ge en acceptabel svarsfrekvens om de utförs på ett riktigt sätt. Metoden bidrar dock inte till 

några djupa insikter och bör inte användas då antalet möjliga respondenter är alltför begränsat (Hague, 

et al., 2013). Intervjuer är den mest djupgående metoden (McPhee, 2007) och medför noggrannare 

bedömningar av svaren utifrån ett helhetsintryck av kroppsspråk och omgivning m.m. (Hague, et al., 

2013). Denna typ av metod används ofta i fallstudier (Kvale & Brinkmann, 2014) men kan dock vara 

svår att organisera och kan kräva mycket resurser (Hague, et al., 2013). Telefonintervjuer är i många 

fall en standardmetod i marknadsundersökningar (McPhee, 2007) och når geografiskt spridda 

respondenter till en lägre kostnad men måste anpassas efter den kultur som studien genomförs i 

(Hague, et al., 2013). Även fokusgrupper ger en djupgående kvalitativ data som bidrar till en ökad 

förståelse men fungerar olika bra i olika kulturer (Hague, et al., 2013). Syftet med metoden är inte att 

nå en samstämmighet utan snarare att bredda perspektiven inom ett särskilt fokusområde (Hennink, 

2015). Grupphierarkier kan skapa problem för fokusgrupper och sammansättningen bör därför vara så 

homogen som möjligt (Hague, et al., 2013; Hennink, 2015). Ämnets känslighet kan också i vissa fall vara 

opassande och mer lämpat för en enkät. Online-fokusgrupper kan användas för diskussion via ett 

internetforum över ett antal förbestämda dagar eller i realtid. Detta angreppssätt kan lämpligen 

användas om respondenterna är spridda över landet och har svårt för att närvara vid en gruppträff 

samtidigt. En ökad reflektionstid för respondenterna ger också bättre och mer insiktsfulla 

kommentarer än vanliga fokusgrupper och kan även inkludera fler deltagare. En online-fokusgrupp 

innehåller vanligen upp till 20 deltagare och ibland även fler (Hague, et al., 2013). Observation (Hague, 

et al., 2013) eller platsbesök (Coers, et al., 2001) kan användas för att erhålla information om rutiner 

och vanor som inte kommer fram under diskussioner eller intervjuer (Hague, et al., 2013). Metoderna 

kan utföras enskilt eller kombinerat (Hague, et al., 2013) och det är inte ovanligt att exempelvis enkäter 

följs upp genom intervjuer med utvalda respondenter (Gillham, 2005). 

En kombination av djupgående och mindre kostsamma metoder utgör datainsamlingen för denna 

rapport. Fråga 1 besvaras genom en genomgång av litteratur och artiklar inom området. Omgivande 

möjligheter och hot kartläggs genom en fokusgruppsdiskussion tillsammans med skrivbordsforskning 

och besvarar fråga 2. Huijben & Verbong (2013) samt Strupeit & Palm (2015) menar att en sådan 

kartläggning bör utföras för att möjliggöra analys av affärsmodeller i rätt kontext. Hague, et al. (2013) 

skriver att en sådan kartläggning lämpligen genomförs med skrivbordsforskning. För att få ytterligare 

djup i kartläggningen kompletterades dock skrivbordsforskningen med en fokusgruppsdiskussion i 

detta arbete. På grund av begränsade resurser och geografiskt spridda respondenter användes en e-

fokusgrupp. Som alternativ till fokusgruppen övervägdes även enkäter och telefonintervjuer men 

dessa bedömdes medföra alltför stora begränsningar i djup respektive vara alltför tidskrävande. Subba 

Rao (2010) delar in ett företags externa omgivning i kategorierna internationell-, ekonomisk-, politisk-

, teknologisk-, socio-kulturell-, naturlig- och industriell omgivning och omgivande möjligheter och hot 
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är kartlagda enligt dessa kategorier. Fallstudien bygger vidare från fokusgruppsdiskussionen och 

genomförs främst som en intervjustudie som besvarar fråga 3. 

Metoderna är noggrant utvalda för att syftet ska kunna uppnås. En fokusgruppsdiskussion är mer 

djupgående än en enkätundersökning och når fler personer än vad en studie med telefonintervjuer 

skulle göra. Deltagarna i fokusgruppen är spridda över landet vilket talade för användandet av en e-

fokusgrupp. I fallstudien ingår traditionella intervjuer vilket möjliggör ett djupgående i detaljfrågor som 

inte kan tas upp i gruppdiskussionen. Både fokusgruppsdiskussionen och fallstudien kommer att 

kompletteras med skrivbordsforskning för att bredda och bekräfta den insamlade informationen. 

Observation bedömdes inte som relevant för detta arbete. Förutsättningarna som identifieras främst 

genom fokusgruppen och skrivbordsforskningen men även i fallstudien kommer att mynna ut i en 

kartläggning av hot och möjligheter som är nödvändig för att utveckling av affärsmodeller ska kunna 

ske. En schematisk skiss över den valda metoden presenteras i Figur 1. 

 

Figur 1: Schematisk översikt av den valda metoden för arbetet. 

3.1 Teoretisk bakgrundsstudie 
En genomgång av teori och existerande forskning utfördes för att studien skulle kunna dra nytta av 

tidigare framarbetad kunskap inom området samt för att identifiera en lämplig metod för den 

empiriska delen av arbetet. Den teoretiska referensramen, som besvarar forskningsfråga 1, utgörs av 

artiklar från litteratursökningar i databaserna Scopus och Web of Science med kombinationer av 

sökorden 1) PV, solar cells 2) barriers, deployment, 3) business models och strategy. Dessa sökord 

bedömdes ge en tillräckligt uttömmande bild av det existerande forskningsläget relaterat till 

användningsområdet i detta arbete. Dessutom användes av författare och handledare redan kända 

artiklar och böcker och även granskning av referenser utfördes. 

 Validitet och reliabilitet 

Endast akademiskt och vetenskapligt publicerade artiklar har använts i den teoretiska referensramen 

och sökningar efter dessa är utförda i erkända databaser. Artiklarna sorterades efter relevans och 

begränsades till att endast innefatta artiklar skrivna senare än 2006 för att den senaste och mest 

aktuella forskningen ska kunna tillgodogöras i mesta möjliga mån. Efter en granskning av 
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sammanfattningen av de 30 första träffarna i varje sökning kunde de mest relevanta artiklarna väljas 

ut för mer genomgående studier. 

Tidigare forskning har framförallt fokuserat på hur politiska och ekonomiska styrmedel kan förändras 

för att stimulera investeringar i solcellssystem avsedda för mikroproduktion eller haft en geografisk 

omfattning som inte inkluderat Sverige. Denna rapport bidrar med nya perspektiv genom att analysera 

hur dagens affärsmodeller i Sverige kan förändras för att överkomma barriärer mot en utökad marknad 

och underbyggas av liknande studier från andra delar av världen. Lärdomar dras från litteraturen i form 

av metodspecifika frågor men även angående hur olika affärsmodeller används och fungerar i andra 

länder och i andra omgivningar. 

3.2 E-fokusgruppsdiskussion 
Syftet med e-fokusgruppsdiskussionen är att extrahera kunskap från marknadsaktörer och lyfta fram 

olika perspektiv om hur omgivande förutsättningar förändras och vilka utmaningar som energibolag 

ställs inför när marknaden för mikroproduktion expanderar. I detta underavsnitt presenteras de 

datainsamlingsverktyg som användes vid inhämtande av information, hur valet av deltagare gick till, 

hur analysen genomfördes samt validitet, reliabilitet och generaliserbarhet för metoden. 

 Datainsamlingsverktyg 

Ett forum skapades via proboards.com och utgjorde plattformen där diskussionerna fördes. En länk till 

forumet skickades ut till alla anmälda deltagare i förväg men ingen registrering skedde utöver detta. 

För framtida arbeten som använder sig av en e-fokusgruppsdiskussion rekommenderas det dock att 

registrering av deltagarna görs anonymt samt att plattformen ger notifieringar när nya inlägg 

inkommer i diskussionerna. Resultatet från diskussionerna sammanställdes i efterhand och skickades 

ut till deltagarna för att stimulera kunskapsutveckling och utbyte. Diskussionsfrågorna utvecklades 

enligt Gillham (2005) och Hague, et al. (2013) utifrån de i den teoretiska referensramen identifierade 

barriärerna mot spridning av solceller och distribuerad elproduktion. Frågorna finns angivna i Appendix 

B. 

 Val av deltagare 

För att hitta de största elhandelsbolagen i landet utfördes en sökning i databasen Amadeus vilket 

genererade en lista med 94 företag som sorterades efter respektive företags omsättning år 2014. I 

denna lista lades det sedan till ytterligare 4 bolag som redan var kända av författaren men hade en 

annan klassning i databasen. Av dessa 98 företag bjöds sedan 31 in att delta i diskussionen varav 19 

tackade ja. Att endast 31 företag bjöds in berodde på resursmässiga skäl och 19 deltagare bedöms som 

ett bra utfall. Den skriftliga inbjudan som skickades ut till företagen kan återfinnas i Appendix A.  

Urvalet baserades på förutom omsättningen även företagens verksamhet efter en granskning av deras 

respektive hemsidor. Den information som bedömdes var om företaget var elhandlare, nätägare, 

elproducent eller försäljare av solceller. Alla inbjudna företag var elhandlare och de flesta även 

försäljare av solceller. En del var nätägare eller elproducenter. Energibolag som är medlemmar i 

branschföreningen Svensk Solenergi (2016) prioriterades och kontaktuppgifter kunde antingen 

erhållas från denna förenings hemsida eller genom respektive företags telefonväxel. Respondenterna 

redovisas inte av hänsyn till den i förväg utlovade nivån av konfidentialitet. 

Av de 19 företag som tackade ja deltog 11 aktivt i diskussionen med i genomsnitt 4,5 kommentarer per 

deltagare. Detta bedöms som ett tillräckligt bra utfall även om deltagandet säkerligen skulle ökat 

ytterligare om deltagarna kunnat vara anonyma och om notifiering skett vid nya inkomna 
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kommentarer. Anonymitet skulle troligen även kunnat ge kommentarerna mer djup då deltagarna 

eventuellt skulle kunnat vara mer öppna i specifika frågor. 

 Analys 

En del analys genomfördes under tiden som diskussionerna pågick för att relevanta uppföljningsfrågor 

och styrande frågor skulle kunna ställas. Efter utskrift av diskussionerna utfördes tolkning och analys 

genom meningskoncentration och kategorisering. Meningskoncentration och meningskodning 

innebär enligt Kvale & Brinkmann (2014) att kunskap behandlas som om den består av existerande 

element som kan samlas in medan andra analysmetoder behandlar kunskap som en social 

konstruktion. Kvale & Brinkmann (2014) skriver att kodning innebär att ett eller flera nyckelord knyts 

till ett textsegment medan kategorisering innebär en systematisk begreppsbildning kring ett uttalande. 

Benämningarna kodning och kategorisering används dock omväxlande med varandra. Analysen skedde 

induktivt vilket enligt Kvale & Brinkmann (2014) innebär att den empiriska världen får avgöra vilka 

frågor som är värda att söka svar på. Andra analysmetoder kan vara deduktiva eller abduktiva. Kvale 

& Brinkmann (2014) skriver vidare att deduktiv analys härleder testbara hypoteser genom falsifikation 

medan abduktiv analys är en dynamisk resonemangsform som passar forskning inom människornas 

oförutsägbara värld  

 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Under arbetets gång har relevanta handböcker använts med tips och handledning för utformandet av 

e-fokusgrupper. Resultatet kan generaliseras över elhandelsbolag med ett visst fokus på solceller och 

mikroproduktion men beskriver framförallt den omgivning i vilken aktörerna verkar. Detta gör att 

resultatet representerar elhandelsbolagens perspektiv på omgivningen gällande mikroproduktion och 

bedöms vara rättvisande med tanke på urvalet. Deltagargruppen är homogen på så sätt att de mest 

insatta personerna inom mikroproduktion och solceller som var tillgängliga under den valda 

tidsperioden deltog från respektive företag. Detta för att undvika allt för stora grupphierarkier till följd 

av varierad kompetens. Alla företag är dock elhandlare som erbjuder solcellsanläggningar vilket kan 

visa på att företag som är mer kritiska till mikroproduktion uteblivit från diskussionerna. Detta kan i sin 

tur ha medverkat till det faktum att deltagarna var relativt överens i de flesta frågor. En tillräcklig 

diversitet uppkom dock genom att deltagarna hade något olika roller i företagen vilket gjorde att 

perspektiven i diskussionen ändå kunde få både bredd och djup. De inbjudna företag som valde att 

inte delta hade troligen inget större intresse för solceller eller ansåg inte att de hade tillräcklig kunskap 

inom området. Tidsbrist var också en faktor som nämndes av många av de företag som tackade nej. E-

fokusgruppsdiskussionerna tog upp frågor inom både elhandel och eldistribution och det fanns en risk 

att deltagarna inte skulle ha kompetens för att kunna gå djupt inom båda dessa områden. Resultatet 

visar dock att ett bra förhållande mellan bredd och djup kunde erhållas. 

3.3 Fallstudie 
I detta underavsnitt presenteras de datainsamlingsverktyg som användes för att inhämta information, 

hur valet av fallstudieobjekt utfördes, hur intervjuer och analys genomfördes samt validitet, reliabilitet 

och generaliserbarhet för fallstudien. 

Yin (2007) skriver att en fallstudie kan genomföras med ett eller flera fall. En flerfallsstudie anses 

generellt vara mer robust och ge ett starkare resultat än en enfallsstudie även om det finns många 

fördelar också med den senare. En enfallsstudie kräver mindre resurser och kan utgöra en kritisk 

prövning av en teori eller studera ett unikt fall eller företeelse. Den kan också genomföras i ett 

representativt, avslöjande eller longitudinellt syfte. Yin (2007) skriver vidare att om det finns flera 
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alternativ att välja mellan när fallet som ska undersökas ska väljas ut bör en urvalsprocess ske, vilken 

kan utföras genom insamlande av preliminär information om varje alternativ (dock utan att flera 

minifallstudier utförs) för att sedan följas av ett urval utifrån operationella kriterier. När ett mindre 

antal likvärdiga alternativ erhållits kan ett slutgiltigt fastställande göras slumpmässigt. Fallstudien i 

detta arbete utfördes i representativt syfte och undersökte Upplands Energis perspektiv på 

mikroproduktion och distribuerad elproduktion. Även deras nuvarande affärsmodeller för såväl 

solceller som för elhandel och övrig verksamhet kartlades.  

 Datainsamlingsverktyg 

Intervjufrågorna arbetades fram med hjälp av Gillham (2005) och Hague, et al. (2013) och sorterades 

enligt de fyra huvudområdena i Business Model Canvas (BMC); värdeerbjudande, kundförbindelse, 

infrastruktur och intäktsmodell. BMC valdes som ramverk då denna frekvent återkom i studerade 

artiklar samt är framtagen med hög validitet och acceptans inom såväl akademin som näringslivet. 

Varje intervju hade olika uppsättning intervjufrågor även om en del frågor återkom i de olika 

intervjuerna. Alla intervjuer spelades in med hjälp av en diktafon. 

 Val av fallstudieobjekt 

Utifrån en granskning av 55 energibolags hemsidor kunde ett representativt fallstudieobjekt väljas ut. 

Av resursmässiga skäl granskades endast 55 energibolags hemsidor. Granskningen visar att 42 företag 

ger information om mikroproduktion på deras respektive hemsidor även om fyra enbart ger 

information om nätanslutning och inte om handel. 35 företag skriver att de gärna köper in överskottsel 

från mikroproducerande anläggningar och 18 företag erbjuder även försäljning av solceller och 

kringutrustning. Upplands Energi, som presenteras mer utförligt i avsnitt 4.3.1, erbjuder försäljning av 

el och solceller och är dessutom nätägare och bedömdes utifrån detta vara ett representativt 

energibolag. 

 Intervjuer 

Intervjuprocessen i detta arbete följer de sju stadierna som presenteras i Kvale & Brinkmann (2014); 

tematisering innebär att formulera studiens syfte och klargöra vad som studeras, varför detta studeras 

och hur studien ska genomföras, planering innehåller fastställandet av upplägget för studien och 

baseras på vilken kunskap som eftersträvas, intervjustadiet bör genomföras enligt en intervjuguide 

med ett reflekterande förhållningssätt, vid utskriften överförs talspråket till skriftspråk, analysstadiet 

pågår från det att data börjar hämtas in till dess att rapporten är färdigställd, i verifieringen fastställs 

intervjuresultatens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet och till sist genomförs en rapportering 

av resultatet (Kvale & Brinkmann, 2014). Kvale & Brinkmann (2014) rekommenderar att en 

intervjustudie inkluderar minst fem respondenter men att ingen skarp linje kan dras. De skriver vidare 

att få djupgående intervjuer kan vara bättre än många ytliga då en fallstudie genomförs. 

Fem intervjuer hölls med ansvariga personer från olika delar av verksamheten. Detta för att en bra och 

tillräcklig informationsbas skulle kunna erhållas samt för att flera olika perspektiv på mikroproduktion 

och distribuerad elproduktion skulle kunna tas in. Intervjuerna var semistrukturerade, av en 

kompletterande karaktär och hölls på respektive respondents kontor. De var ungefär 60 minuter långa 

och spelades in. En sammanfattning av intervjuerna skickades till respondenterna efter transkribering 

för att tolkningen av informationen skulle kunna verifieras. 
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 Analys 

Vid begreppsstyrd kodning finns förbestämda koder eller kategorier att utföra analysen utifrån medan 

forskaren vid en datastyrd analys utvecklar koderna genom tolkning av materialet (Kvale & Brinkmann, 

2014). Analysen av den insamlade informationen skedde i första hand begreppsstyrt med elementen i 

Business Model Canvas i Osterwalder & Pigneur (2010) som förbestämda kategorier men även i viss 

mån datastyrt. Kodning och kategorisering av den insamlade informationen utfördes efter att 

intervjuerna transkriberats och sammanfattats. Analysen skedde induktivt och eftersom intervjuerna 

kompletterar varandra förändrades strukturen beroende på respondentens roll i företaget och dennes 

specifika kompetens. 

 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

För att säkerställa fallstudiens validitet och stärka datainsamlingen bör enligt Yin (2007) flera datakällor 

användas, s.k. datatriangulering, för att bekräfta den insamlade informationen och för att utveckla en 

samstämmighet. Reliabiliteten kan säkerställas genom att en databas skapas, innehållande 

anteckningar, dokument, tabellmaterial och narrativer, för att underlätta analys och kontroll av 

arbetet. En beläggs- och beviskedja kan dessutom upprättas för att en extern observatör ska kunna 

följa den process och de tankegångar som ligger till grund för slutsatsen. Yin (2007) skriver vidare att 

det i fallstudier finns kritik mot ett för stort användande av dokument som främst bör användas för att 

stärka data och belägg som hämtats från andra källor. Intervjuer anses vara en av de viktigaste 

informationskällorna medan användbarheten av arkivmaterial, såsom register och förteckningar, 

varierar från fall till fall. Övriga data kan inhämtas via direkta eller deltagande observationer eller 

fysiska artefakter (Yin, 2007). Reliabiliteten i fallstudien garanteras genom att en databas framarbetas 

samt att arbetsprocessen noga dokumenteras under projektets gång. Tillförlitliga hjälpmedel i form av 

handböcker inom området för fallstudier och intervjustudier har använts i planeringsstadiet och fanns 

tillgängliga genom hela projektet. 

Upplands Energi är ett lokalt företag men med en relevant verksamhet och ställs inför samma 

utmaningar som större företag inom sektorn. Företaget är inte någon elproducent men erbjuder 

elhandel samt försäljning av solceller och är dessutom nätägare. Utifrån dessa förutsättningar 

bedömdes företaget vara representativt och resultatet generaliserbart. Ägardirektiven kan skilja sig 

något åt mot andra energibolag då organisationen drivs som en ekonomisk förening och inte är 

kommunalt ägd men detta bedöms ha en liten inverkan på resultatet. Det skulle ha varit intressant att 

utföra en flerfallstudie och jämföra fallstudieobjektet med andra företag som producerar el eller har 

en annan inställning till solceller men detta skulle ha krävt för mycket resurser. En fallstudie 

tillsammans med en fokusgruppsdiskussion bedöms som en bra metod för att uppnå syftet med 

arbetet. 
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4 Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet från de olika delmomenten i arbetet. Avsnittet är indelat enligt 

de tre valda metoderna Skrivbordsforskning, Fokusgruppsdiskussion och Fallstudie. En tydligare 

redogörelse för innehållet i detta avsnitt följer varje underavsnitt. 

4.1 Skrivbordsforskning 
Här presenteras resultatet från skrivbordsforskningen indelat i Internationella förutsättningar, 

Politiska förutsättningar, Ekonomiska förutsättningar, Tekniska förutsättningar, Socio-kulturella 

förutsättningar, Naturliga förutsättningar samt Industriella förutsättningar. Underavsnitten är valda 

utifrån indelningen av en organisations externa omgivning i Subba Rao (2010). Varje underavsnitt 

avslutas med en tabell över de möjligheter och hot som kunde identifieras för respektive område. 

 Internationella förutsättningar 

Sverige är ett av 28 medlemsländer i den Europeiska Unionen (EU-upplysningen, 2016). Inom EU har 

medlemsländerna enats om energimål för åren 2020, 2030 och 2050, se Tabell 5, innefattande 

växthusgasutsläpp, förnybar energi, energieffektivisering och sammankoppling av ländernas elnät. 

Med sammankoppling av elnäten menas en viss andel producerad el som ska vara överförbar till andra 

länder inom unionen (Europeiska Unionen, 2015).  

Tabell 5: EUs energimål för 2020, 2030 och 2050 (Europeiska Unionen, 2015). 

 Växthusgasutsläpp 
jämfört med 1990 

Förnybara 
energikällor 

Energieffektivitet Sammankoppling 
mellan elnäten 

2020 20 % lägre 20 % 20 % n/a 
2030 40 % lägre 27 % 27 – 30 % 15 % 
2050 80 – 95 % lägre n/a n/a n/a 

 

För att säkerställa en säker och klimatvänlig energi till rimliga priser för invånare och företag har det 

lagts fram planer på en europeisk energiunion (Europeiska Unionen, 2015). Energiunionen föreslås 

omfatta en ökad försörjningstrygghet, en gemensam inre marknad för energi med starkare regionala 

samarbetsarrangemang, ökad energieffektivitet, minskade koldioxidutsläpp samt investeringar i 

forskning och innovationer för förnybar energi (Svensk Energi, 2015). I december 2015 enades även 

världens länder om ett rättsligt bindande klimatavtal med målsättningen att den globala 

temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader och eftersträvas till att begränsas till 1,5 grader 

(Regeringskansliet, 2015b). De möjligheter och hot som kan identifieras av de internationella 

förutsättningarna är sammanfattade i Tabell 6. 

Tabell 6: Möjligheter och hot som kunde identifieras ur de internationella förutsättningarna. 

Möjligheter Hot 

Internationella energipolitiska ambitioner  

 

 Politiska förutsättningar 

Sverige styrs sedan oktober 2014 av en koalitionsregering mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet 

(Regeringskansliet, 2015a) och regeringens arbete är prioriterat kring jobb, utbildning och 

klimatutsläpp (Regeringskansliet, u.d.). Sverige ska som ett föregångsland för minskade klimatutsläpp 

arbeta inom de tre områdena; klimatinvesteringar, fossilfritt Sverige och internationellt klimatarbete 
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(Regeringskansliet, u.d.). Ett flertal styrmedel är implementerade med syftet att främja förnybar energi 

och solceller. De möjligheter och hot som kunde identifieras ur de politiska förutsättningarna finns 

sammanfattade i Tabell 7. 

Ett elcertifikatsystem har funnits i Sverige sedan 2003 och syftar till att höja andelen förnybar energi 

genom att för varje producerad MWh dela ut elcertifikat till producenter av vindkraft, viss vattenkraft, 

vissa biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi och torv (Energimyndigheten, 2015c). Dessa 

kan säljas på en öppen marknad (Energimyndigheten, 2015c) som är gemensam med Norge 

(Energimyndigheten, 2016a) där priset bestäms mellan köpare och säljare (Energimyndigheten, 

2015c). Kvotpliktiga aktörer, t.ex. elleverantörer eller registrerade elintensiva industrier, är 

förpliktigade att köpa en viss andel elcertifikat i förhållande till sin totala försäljning eller användning 

av el (Energimyndigheten, 2015c) och målet är att öka den förnyelsebara elproduktionen med 26,4 

TWh från 2012 till 2020 (Energimyndigheten, 2016a). 

Investeringsstöd för solceller kan sökas hos länsstyrelserna för 30 % eller 20 % av 

installationskostnaderna för företag respektive övriga aktörer. Högsta möjliga stöd är 1,2 miljoner eller 

37000 kr per installerad kW elektrisk toppeffekt. Stödet kan sökas av alla typer av aktörer men kan 

bara delas ut så länge de avsatta pengarna räcker. Som alternativ till investeringsstödet kan ett ROT-

avdrag göras för installationsarbetet av solcellsanläggningen. ROT-avdraget ligger idag på maximalt 

30 % av arbetskostnaden (Energimyndigheten, 2016a).  

Från och med januari 2015 kan mikroproducenter av förnybar el få en skattereduktion på 60 öre per 

kWh för all el som matas in på elnätet. Maxgränsen är 18000 kr per år vilket motsvaras av ett underlag 

på max 30000 kWh per år. Främst anläggningar som producerar el från sol, vind och vatten räknas som 

förnybara. Inmatning och uttag av el måste ske genom samma anslutningspunkt, samma huvudsäkring 

och elmätare och huvudsäkringen till anslutningspunkten får max vara 100 ampere (Skatteverket, 

2016a). Det föreligger dock osäkerheter och risker i hur denna skattereduktion kan komma att ändras 

under en solcellsanläggnings långa livstid (Energimyndigheten, 2016b). Införandet av nettodebitering 

i Sverige skulle komma i konflikt med mervärdesskattedirektivet och en utredning från 2013 drar därför 

slutsatsen att ett sådant system inte bör införas utan att det istället införs en skattereduktion 

motsvarande det belopp mikroproducenten skulle tjänat på nettodebitering (Utredningen om 

nettodebitering av el, 2013).  

För all typ av elproduktion utfärdas ursprungsgarantier som handlas mellan elproducenter och 

elleverantörer på en öppen marknad. Garantierna visar från vilken energikälla elen kommer från och 

erhålls per MWh producerad el. När elen levererats till slutkunden annulleras ursprungsgarantin 

(Energimyndigheten, 2015b). 

Ett särskilt investeringsstöd för produktion av förnybar energi kan sökas av jordbruks-, trädgårds- eller 

rennäringsföretag och omfattar bioenergi, vindkraft, solenergi, vattenkraft, jordvärme och bergvärme. 

Stödet täcker upp till 40 % av utgifterna för nytt material och ny fast inredning, tjänster för planering 

och genomförande samt investeringar i programvara. Verksamheten måste vara operativ i minst 5 år 

(Jordbruksverket, 2016). 

När en potentiell investerare av solel letar efter information inom området uppstår det 

transaktionskostnader såsom tid och eventuell ersättning. För att erhålla en fungerande marknad utan 

asymmetrier måste information vara tillförlitlig, lättförståelig och lätt att hitta för samtliga aktörer. 
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Energimyndigheten har i dagsläget ett samlat ansvar för generell informationsspridning gällande 

förnybar energi men inga specifika uppdrag gällande solel (Energimyndigheten, 2016b). 

Såväl elnäts- (Konsumenternas Energimarknadsbyrå, 2016a) som elhandelsbolag (Konsumenternas 

Energimarknadsbyrå, 2016b) är skyldiga att underlätta för elkonsumenter som vill bli 

mikroproducenter. En mikroproducent med en anläggning om högst 43,5 kW vars huvudsäkring inte 

överstiger 63 A behöver inte betala någon avgift för inmatningen till sitt elnätsbolag. 

Mikroproducenten måste då årligen ta ut mer el än vad som matas in (Konsumenternas 

Energimarknadsbyrå, 2016a). Ett inmatningsabonnemang måste fortfarande tecknas som visar att 

anläggningen är godkänd och uppfyller gällande regler och krav (Energimyndigheten, 2016b). 

Elnätsbolaget är även skyldigt att ersätta mikroproducenten för de minskade energiförluster som 

uppstår till följd av att el matas in på distributionsnätet (Konsumenternas Energimarknadsbyrå, 2016a). 

Nivån på denna ersättning varierar mellan olika elnätsbolag (Energimyndigheten, 2016b). Ett 

elhandelsföretag som levererar el till en mikroproducent är mottagningsskyldig för den inmatade 

överskottselen om avtal inte ingåtts med något annat företag. Detta gäller om mikroproducenten 

begärt skattereduktion men innebär inte automatiskt att ersättning måste utgå (Konsumenternas 

Energimarknadsbyrå, 2016b). 

Tabell 7: Möjligheter och hot som kunde identifieras ur de politiska förutsättningarna. 

Möjligheter Hot 

Nationella klimatpolitiska ambitioner  
Lagkrav underlättar för mikroproduktion  
Ekonomiska styrmedel främjar spridning av solceller  

 

 Ekonomiska förutsättningar 

Nord Pool är Europas ledande energimarknad med medlemmar i nio länder (Nord Pool, 2016a). De 

nordiska länderna avreglerade sin elmarknad på 1990-talet och de baltiska länderna anslöt sig under 

2010-2013 (Nord Pool, 2016b). Huvudmarknaden för energihandel är ’Day-ahead market’ där order på 

el läggs en dag i förväg och priset bestäms genom balansen mellan tillgång och efterfrågan (Nord Pool, 

2016c). Det genomsnittliga nordiska elpriset var knappt 27 öre/kWh under 2014 vilket var det lägsta 

på 7 år. Genomsnittligt elpris i Tyskland var samma år 30 öre/kWh men varierade mer än i Sverige på 

grund av en högre andel el från sol och vindenergi (Svensk Energi, 2015). Konsumentpriset består av 

elhandelspris, elnätsavgifter, skatter och avgifter (Svensk Energi, 2016b). Ett fullskaligt realiserande 

om 10,5 GWh ny mikroproduktion skulle endast ge en marginell påverkan på elpriset (Utredningen om 

nettodebitering av el, 2013). Låga elpriser begränsar realiserandet av distribuerad elproduktion och 

solceller är bäst lämpade för hushåll och små kommersiella tillämpningar där kostnaden för el är som 

högst. Tekniker för distribuerad elproduktion har normalt sett högre kapitalkostnader per enhet än 

storskalig elproduktion (International Energy Agency, 2002). Ett nyckelfärdigt villasystem under 20 kW 

hade 2014 ett systempris på strax över 15 kr/W vilket är en fjärdedel av priset från 2010 (Lindahl, 

2015). 

Överskottsel som produceras genom en mikroproduktionsanläggning kan säljas till ett 

elhandelsföretag på elmarknaden och är då momspliktig. Energiskatt måste betalas för produktionen 

om den installerade toppeffekten överstiger 255 kW (Skatteverket, 2016c) eller om summan för den 

sålda elen överstiger 30000 kr per år (Skatteverket, 2016b). Effektgränsen ska beräknas per juridisk 

person. Hushåll och servicesektor betalar idag en energiskatt på 29,4 öre/kWh medan 
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tillverkningsindustrin samt jord- skogs- och vattenbruk betalar 0,5 öre/kWh. Hushåll och servicesektor 

i vissa kommuner i norra Sverige betalar 19,4 öre/kWh. (Energimyndigheten, 2016b). Försäljningen är 

inte en näringsverksamhet och inkomstskatt behöver inte betalas om summan för den sålda elen ej 

överstiger 40000 kr per år (Skatteverket, 2016b). De flesta elhandlare som erbjuder sig att köpa in 

överskottsel gör detta för ett pris som ligger i nivå med priset på elbörsen och elprisutvecklingen skapar 

därmed osäkerheter kring framtida intäkter och besparingar. Den självkonsumerade elen får samma 

värde som konsumentens rörliga del av elpriset eftersom de fasta kostnaderna inte påverkas 

(Energimyndigheten, 2016b). Det sker i dagsläget en övergång till elnätsavgifter som tar hänsyn till 

konsumenternas efterfrågan på överföringskapacitet (ERA Svensk Energi, 2013). De möjligheter och 

hot som kunde identifieras ur de ekonomiska förutsättningarna finns återgivna i Tabell 8. 

Tabell 8: Möjligheter och hot som kunde identifieras ur de ekonomiska förutsättningarna. 

Möjligheter Hot 

Sjunkande systempriser Låga elpriser 
 Mer volatilt elpris 
 Högre kapitalkostnader per enhet 
 Osäker elprisutveckling 
 Skatteregler hotar nya ägarstrukturer 

 

 Tekniska förutsättningar 

Även om stora kraftverk i fortsättningen kommer att vara betydelsefulla i elförsörjningen sker nu en 

förändring världen över mot en mer distribuerad elproduktion som innebär att delar av produktionen 

sker närmare slutkonsumenten (ABB, 2001). Det finns ett flertal olika tekniker som kan användas för 

distribuerad elproduktion vilka minskar distributionskostnaderna och transmissionsförlusterna i 

elnätet (International Energy Agency, 2002; Jones & Petrie, 2000). Distribuerade elproduktions-

tekniker har tidigare marknadsförts som mer tillförlitlig elkraft och varit framgångsrika som exempelvis 

reservkraftverk. Tekniken kan leda till en ökad leveranssäkerhet även om svagheter kan uppstå genom 

variationer i produktion eller behov (International Energy Agency, 2002). Även frekvensen i elnätet kan 

ställa till problem eftersom minde produktionsenheter måste ha en högre frekvens för att kunna nå en 

viss uteffekt. En del tekniker för distribuerad elproduktion levererar även likriktad el som måste 

växelriktas innan den kan matas ut på elnätet (ABB, 2001). Distributionsnätet är normalt anpassat för 

att leverera el till slutkonsumenter och inkoppling av produktionsenheter kan därmed leda till viss 

problematik. Om nätet måste förstärkas kan det innebära stora kostnader för nätägaren som måste 

täckas av antingen elproducenten eller slutkonsumenten. Energibolag som producerar och förser 

kunder med elektricitet har incitament att motarbeta distribuerad elproduktion vilket gör att lagkrav 

behöver komplettera den öppna marknaden för att hindra diskriminering. Även om elnätet kräver en 

viss uppgradering finns det ändå en stark framtidspotential för distribuerad elproduktion 

(International Energy Agency, 2002). Rationalitet, klimatkrav samt den avreglerade och privatiserade 

elmarknaden driver utvecklingen mot en mer distribuerad elproduktion vilken underlättas genom 

framsteg inom informationstekniken. Genom att nätverk av mindre distribuerade 

elproduktionsenheter byggs upp och styrs genom internetbaserade system kan virtuella kraftverk 

skapas med högre tillförlitlighet och tillgänglighet än konventionella kraftverk samt vanligen ett lägre 

elpris. Det är dessutom lättare att finna plats för mindre kraftverk och tiden som krävs för planering 

och installation kan kortas. Tekniken är också mer miljövänlig och variationer i typen av bränsle kan 

även reducera kostnader för infrastruktur (Jones & Petrie, 2000). 
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Fotovoltaiska solceller omvandlar solstrålning direkt till elektricitet med hjälp av halvledardioder 

(Häberlin, 2012; Lynn, 2010; Mertens, 2014). Kisel är det näst vanligaste grundämnet i jordskorpan 

(Mertens, 2014) och kristallint kisel är idag det vanligaste halvledarmaterialet i solceller (Häberlin, 

2012; Lynn, 2010; Mertens, 2014) på grund av enkelhet och tillförlitlighet (Lynn, 2010). Det finns dock 

ett antal fotovoltaiska tekniker som bygger på kombinationer av andra material, exempelvis 

tunnfilmssolceller och organiska solceller (Häberlin, 2012; Lynn, 2010; Mertens, 2014; SolEl-

programmet, 2016). Flera seriekopplade celler bildar en solcellsmodul (SolEl-programmet, 2015b). 

Råvaran till kiselsolceller är trots sin vanliga naturliga förekomst dyr och utgörs främst av överskott 

från elektronikindustrin. En källa vars tillgång börjar bli mättad vilket gör att nya framställningsmetoder 

måste utvecklas (SolEl-programmet, 2015a). Många kiselbaserade solceller som säljs på marknaden 

har en verkningsgrad på 15 – 15,5 % och den årliga nettoproduktionen ligger på ungefär 800 – 1100 

kWh/kW installerad effekt för ett svenskt system riktad rakt mot söder. Tillverkare av solcellsmoduler 

ger ofta en effektgaranti och garanterar att modulen ger minst 80 % av märkeffekten efter 20 – 25 år. 

Livslängden för en solcell förväntas vara minst 30 år (Nohlgren, et al., 2014). När solceller har fler 

funktioner än bara att producera el, t.ex. solskydd, vindskydd, ljudbarriär, regnskydd etc., kan 

ytterligare mervärden skapas och idag finns och utvecklas det tekniker för att integrera solceller i 

byggnader och exteriörer (SolEl-programmet, 2015c). Förutom risker i att tekniken inte fungerar så 

som den är avsedd att göra existerar även risker i att nuvarande teknik kommer att konkurrera med 

både effektivare och billigare utrustningar framöver, vilket gör att det kan vara mer lönsamt att skjuta 

på en investering till framtiden (Energimyndigheten, 2016b). 

Under 2014 installerades det i Sverige solceller motsvarande totalt 36,2 MW och den sammanlagda 

kapaciteten motsvarade då 79,4 MW, vilket utgör ca 0,06 % av Sverige totala elkonsumtion. Den 

svenska solcellsmarknaden hade då fördubblats 4 år i rad och på senare år är det främst 

nätuppkopplade solcellsystem som vuxit snabbast. Ökningen beror främst på sjunkande systempriser 

och ett ökat intresse för solceller (Lindahl, 2015). Denna ökning till trots är fortfarande el från solceller 

en försvinnande del av Sveriges totala elproduktion som till största delen består av vatten- och 

kärnkraft (International Energy Agency, 2013), se Tabell 10. De möjligheter och hot som kunde 

identifieras ur de tekniska förutsättningarna finns återgivna i Tabell 9. 

Tabell 9: Möjligheter och hot som kunde identifieras ur de tekniska förutsättningarna. 

Möjligheter Hot 

Elmarknaden blir allt mer distribuerad Variationer i produktion och behov 
Minskade distributionskostnader Tekniska problem i anslutningen till elnätet 
Minskade transmissionsförluster Kostsam uppgradering av elnätet krävs 
Ökad tillförlitlighet generellt Tekniska risker gällande funktionalitet 
Ökad leveranssäkerhet generellt Konkurrens med framtida teknik 
Framsteg inom IT  
Reducerade kostnader för infrastruktur  
Lätt att finna plats för mindre 
produktionsenheter 

 

Kortare planerings- och installationsfas  
Bra tillgång på råvaror  
Mervärden kan skapas vid byggnadsintegration  
Solcellsmarknaden expanderar  
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Tabell 10: Sveriges elmix under 2012 (International Energy Agency, 2013). 

Energislag Andel av total elproduktion [%] 

Vattenkraft 44,1 
Kärnkraft 40,5 
Biomassa och avfall 8,5 
Vind 4,0 
Naturgas, kol, olja och torv 2,9 

 

 Socio-kulturella förutsättningar 

Sverige har en individualistisk kultur där människor förväntas ta hand om sig själva och sina närmaste 

och där framgång kännetecknas av livskvalitet. Landet har en avslappnad attityd till arbete och fritid 

och innovation ses snarare som möjligheter än som hot (The Hofstede Centre, 2016). Utbildningsnivån 

i landet är hög. Under 2014 hade 41 % av befolkningen mellan 25 och 64 år en eftergymnasial 

utbildning medan endast 13 % enbart var grundskoleutbildade (SCB, 2014). Svenskarna är engagerade 

i klimatfrågor och sätter ett högt värde på egna och andras insatser för klimatet även om dessa frågor 

fått minskad uppmärksamhet på senare år (Carlsson, et al., 2015). Organisationer som investerat i 

solcellsanläggningar i Sverige har gjort detta för att öka kunskapen kring solceller, bygga upp en image, 

använda anläggningen i forsknings- eller utbildningssyfte, demonstrera olika aspekter på 

solcellstillämpningar eller som ett led i sin miljöpolicy (SolEl-programmet, 2015c). De möjligheter och 

hot som kunde identifieras ur de socio-kulturella förutsättningarna finns sammanfattade i Tabell 11. 

Tabell 11: Möjligheter och hot som kunde identifieras ur de socio-kulturella förutsättningarna. 

Möjligheter Hot 

Svenskar är klimatmedvetna Mindre uppmärksamhet för klimatfrågor på 
senare år 

Innovation ses som möjligheter  

 

 Naturliga förutsättningar 

I södra Sverige ligger årsvärdet på solinstrålning på mellan 900 och 1000 kWh/m2 (SolEl-programmet, 

2016) vilket är jämförbart med förhållandena i Tyskland (Mertens, 2014). Under en klar sommardag 

kan en global solinstrålning på ca 1000 W/m2 uppmätas (Mertens, 2014; SolEl-programmet, 2016). 

Denna siffra inkluderar både direkt och diffust solljus (Mertens, 2014) som har ungefär lika stor 

energimängd sett över ett år (SolEl-programmet, 2016). Solcellsmoduler producerar elektricitet också 

vid mulet väder även om utbytet är mindre (SolEl-programmet, 2016). När energiberäkningar utförs 

behöver hänsyn tas till såväl markreflektion, som ger ett ökat utbyte, (Mertens, 2014; SolEl-

programmet, 2016) som skuggning och reflektion i modulens glasskiva, vilket minskar utbytet (SolEl-

programmet, 2016). Snö och smuts har en viss negativ inverkan (Nohlgren, et al., 2014; SolEl-

programmet, 2016) men regelbunden rengöring ger endast en marginell ökning då vanligt regn ofta är 

tillräckligt (SolEl-programmet, 2016). Även förhöjd temperatur kan ge minskad elproduktion 

(Nohlgren, et al., 2014) och Sverige har ett bra klimat för solceller då det inte blir lika varmt här som i 

andra delar av världen (Energimyndigheten, 2015a). Moderna solcellsmoduler klarar även av snö- och 

istester på ett bra sätt (Energimyndigheten, 2015a). Solföljning på en eller två axlar kan ge ett ökat 

utbyte (Mertens, 2014; SolEl-programmet, 2016) främst under soliga dagar (Mertens, 2014) med 

ca 30 – 40 % (Nohlgren, et al., 2014). Det är dock mer kostnadseffektivt att investera i fler 
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solcellsmoduler än i solföljning (Nohlgren, et al., 2014). De miljömässiga fördelarna med distribuerad 

elproduktion beror på vilken teknik som används. Fotovoltaiska system hjälper till att minska behovet 

av fossila bränslen i elproduktionen (International Energy Agency, 2002). Solceller behöver heller inget 

bränsle, ger inga utsläpp och arbetar tyst men kan ge upphov till utarmning av naturresurser (Lynn, 

2010). De möjligheter och hot som kunde identifieras ur de naturliga förutsättningarna finns återgivna 

i Tabell 12. 

Tabell 12: Möjligheter och hot som kunde identifieras ur de naturliga förutsättningarna. 

Möjligheter Hot 

Sverige har ett bra klimat för solceller  
Solceller har miljömässiga fördelar  

 

 Industriella förutsättningar 

De som tar ut el från elnätet och förbrukar den kallas elanvändare och inkluderar allt från industrier 

och företag till hushåll. Elanvändarna har avtal med både elnätsföretag för överföring av el samt 

elhandelsföretag för handel med el. Elhandels- och nätverksamhet får inte bedrivas av samma juridiska 

person. Elhandelsföretaget kan väljas fritt av elanvändaren men om inget val görs blir användaren 

istället anvisad ett (Svensk Energi, 2016a). Elhandelsföretagen skapar nya kundrelationer med 

slutkonsumenter genom erbjuda sig att köpa in den överskottsel som mikroproducenter genererar och 

på så sätt även binda upp elförsäljningsavtal (Energimyndigheten, 2016b). Om elen ej används för 

näringsverksamhet kallas elanvändaren för konsument. Ansvaret för att elen transporteras från 

produktionsanläggningarna till elanvändarna ligger på elnätsföretaget som också ansvarar för mätning 

och rapportering. Elhandelsföretaget är dels handlare av el och köper el direkt från producenter eller 

från andra elhandelsföretag och dels även balansansvariga vilket innebär ett de balanserar produktion 

av el med den förbrukning de ansvarar för (Svensk Energi, 2016a). Sedan 2012 erbjuder allt fler 

elhandelsbolag även försäljning av solcellssystem (Energimyndigheten, 2016b). Det måste finnas en 

balansansvarig för varje in- och utmatningspunkt för att möjliggöra balansavräkning för den 

systemansvariga myndigheten Svenska Kraftnät. När elsystemet är i balans vidhålls en frekvens på 50 

Hz i elnätet. Elproducenter är de som producerar och matar in den el på elnätet som sedan säljs till ett 

elhandelsföretag via elbörsen Nord Pool. Nord Pool har sitt huvudsäte i Oslo och ägs av de 

systemansvariga myndigheterna i de nordiska och baltiska länderna.  Svenska Kraftnät ansvarar för att 

elsystemet är i balans samt för att det finns reserver till hands om det skulle uppstå kraftiga störningar 

i elsystemet. Utöver de redan beskrivna aktörerna är det även värt att nämna Konsumenternas 

Energimarknadsbyrå samt tillsynsmyndigheter såsom Energimarknadsinspektionen, Statens 

Energimyndighet och Elsäkerhetsverket (Svensk Energi, 2016a). De möjligheter och hot som kunde 

identifieras ur de industriella förutsättningarna finns återgivna i Tabell 13. 

Tabell 13: Möjligheter och hot som kunde identifieras ur de industriella förutsättningarna. 

Möjligheter Hot 

Elmarknaden är avreglerad  

 

4.2 Fokusgruppsdiskussion 
Här presenteras resultatet från fokusgruppsdiskussionen indelat i Utmaningar, Nätutveckling, 

Kundrelationer, Affärsmodeller och Styrmedel. Underavsnitten är utvecklade och kategoriserade 
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utifrån de i den teoretiska referensramen identifierade barriärerna mot spridning av solceller och 

distribuerad elproduktion. Varje underavsnitt avslutas med en tabell över de möjligheter och hot som 

kunde identifieras för respektive område. 

 Utmaningar 

De utmaningar som skapas för energibolagen skiljer sig beroende på verksamhet och detta avsnitt är 

därför indelat i de två underrubrikerna Elnät och Elhandel. När en elkonsument väljer att bli 

mikroproducent skapas dock inte bara utmaningar utan även möjligheter. Kunden kan betraktas som 

kollega istället för konkurrent och det skapas ett värde i att kundrelationen blir bättre och starkare. 

4.2.1.1 Elnät 

För elnätsverksamheten är den tekniska anpassningen av elnätet kostsam och det behövs en bättre 

förståelse kring nätets kapacitet genom uppföljning och simulering. Utvecklingen kan gå fort och det 

kan vara svårt för nätägare att få tillräcklig kunskap om vad som händer. Det kan skapas obalans i 

tariffstrukturer och genereras en högre kostnad för nettoproducenter i vissa nät. Solceller tillsammans 

med batterier är särskilt intressant eftersom mikroproducenten då kan minska belastningen i nätet. 

Detta kräver nya marknadsmodeller vilket dock kan bli självuppfyllande. Det krävs en variabel 

tariffstruktur som avspeglar nätbelastningen för varje timma likt ett elhandelsabonnemang knutet till 

spotpriset. Då kan distributionsbolaget nyttogöra batteriets kapacitet. Grannpåverkan kan ge upphov 

till klusteruppbyggnader som i sin tur kan göra det svårt för energibolagen att veta på vilket sätt nätet 

måste förstärkas. De möjligheter och hot angående elnätsutmaningar som framkom under e-

fokusgruppsdiskussionen finns återgivna i Tabell 14. 

Tabell 14: Möjligheter och hot som kunde identifieras ur de elnätsutmaningar som framkom under e-
fokusgruppsdiskussionen. 

Möjligheter Hot 

Mikroproduktion och batterier kan möjliggöra 
effektstyrning 

Kostsam uppgradering av elnätet krävs 

 Utvecklingen kan gå snabbt 
 Grannpåverkan kan ge upphov till 

klusteruppbyggnader 

 

4.2.1.2 Elhandel 

När marknaden för mikroproduktion expanderar kan elhandeln förlora delar av sin affär och får 

dessutom ökade administrationskostnader på grund av kunskapsbrist hos kunden. En kunskapsbank 

där information om mikroproduktion och solceller finns samlad efterfrågas därför av energibolagen då 

de ökade administrationskostnaderna påverkar lönsamheten. Det krävs vidare en ökad förståelse om 

kunden och dennes behov samt ett fokus på ett nytt värdeskapande. I framtiden blir det viktigare 

under vilken tidpunkt energi används snarare än hur mycket energi som används. Det kan också bli 

svårare för elhandlare att förutse balansansvaret då indikationer gällande elkonsumtion pekar åt olika 

håll. 

Deltagarna i fokusgruppsdiskussionen menar att det inte längre finns några bakåtsträvare kvar bland 

elbolagen gällande mikroproduktion utan att företagen istället vill underlätta för kunderna. Att 

kunderna blir mikroproducenter är accepterat bland energibolagen men de rådande 

marknadsförhållandena gör att mikroproduktion inte blir någon stor elhandelsaffär på kort sikt. En 

deltagare menar att de största utmaningarna i en övergång mot en mer distribuerad elmarknad är 
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interna och organisatoriska. En distribuerad elmarknad kräver nya affärsmodeller och delvis en ny 

kultur och energibolagen måste anpassa sig till en framväxande marknad för mikroproduktion. 

Kostnaderna för anpassning sprids mellan kunderna. Solcellsförsäljning ger troligen inte några större 

vinster men ökar kundnöjdheten. Solcellsmarknaden är på frammarsch och det gäller för 

energibolagen att hänga med för att behålla sina kunder och marknadspositioner.  

Energibolagen drivs av att skapa en efterfrågan på solkraft och köper därför in solel av sina 

mikroproducerande kunder. Företagen har en viktig roll i att hantera överskottsel. Solel har ett högt 

värde och kunderna är mer positiva till solen till skillnad från vind och vatten. Solceller anses även ha 

tekniska fördelar och en positiv påverkan på grannar genom en ökad försäljning. De möjligheter och 

hot gällande elhandelsutmaningar som kunde identifieras ur e-fokusgruppsdiskussionen finns 

återgivna i Tabell 15. 

Tabell 15: Möjligheter och hot som kunde identifieras ur de elhandelsutmaningar som framkom under e-
fokusgruppsdiskussionen. 

Möjligheter Hot 

Positiv grannpåverkan skapar fler affärer Mikroproduktion medför minskade 
försäljningsvolymer 

Branschen vill utvecklas Låg kunskapsnivå medför ökade 
administrationskostnader 

Solcellsförsäljningen ökar kundnöjdheten Mikroproduktion är ingen stor affär på kort sikt 
Inköp av överskottsel ger en mer förnybar 
elförsäljning 

Organisatoriska utmaningar 

 

 Nätutveckling 

Det är svårt för energibolagen att avgöra om en distribuerad elmarknad genererar mer nytta än 

kostnader och precis som med nättariffer är det svårt att utveckla ett rättvist system. Energibolagen 

efterfrågar generellt sett en effektbaserad prismodell oavsett effektriktning men med koppling till 

säkringsstorleken och trenden går mot att affärsmodellerna blir effektbaserade snarare än 

energibaserade. Under diskussionen ifrågasätts det dock även huruvida effektbaserade modeller ger 

en mer rättvis fördelning kopplat till mikroproduktion. Även en bättre avvägning mellan fasta och 

rörliga kostnader kan skapa en mer rättvis prismodell. Effekttariffer skapar emellertid incitament för 

kunden att i första hand förbruka sin egen produktion. 

Mycket förnybar elproduktion är distribuerad och den allmänna opinionen menar att fördelarna 

överväger nackdelarna. Känslan för kunden av att vara självförsörjande skapar en efterfrågan och 

utvecklingen av byggnadsintegrerade solceller, elbilar samt energilagring pågår och tilltar. Distribuerad 

elproduktion kommer att utgöra en viktig del av den totala elproduktionen på sikt och energibolagen 

tror att de hinner med i omställningen. Den största utmaningen får nätägarna. Införande av fler och 

intelligentare mätningar framöver gör att belastningar på överliggande nät kommer att kunna urskiljas 

bättre. Genom att mäta pris per kilowattimma och tidsenhet kan företagen främja en prisstyrd 

förbrukning som anpassas till tider då det är lämpligt att konsumera. De möjligheter och hot som kunde 

identifieras gällande nätutveckling i e-fokusgruppsdiskussionen finns sammanfattade i Tabell 16. 
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Tabell 16: Möjligheter och hot som kunde identifieras gällande nätsutveckling under e-fokusgruppsdiskussionen. 

Möjligheter Hot 

Effekttariffer skapar incitament för 
mikroproduktion 

Svårigheter i att skapa en rättvis prismodell 

Mycket förnybar elproduktion är distribuerad  
Allmänna opinionen vill ha förnybart  
Mikroproduktion skapar en känsla av att vara 
självförsörjande 

 

Teknisk utveckling pågår  
Energibolagen tror att de hinner med i 
omställningen 

 

Intelligenta mätmetoder är under utveckling  

 

 Kundrelationer 

Kunden måste kunna få införskaffa sin el på det sätt som passar kunden bäst, antingen genom inköp 

eller genom produktion. Anledningen till att ett energibolag väljer en lösning på kundsidan av mätaren, 

t.ex. lagring av energi eller styrning av produktion och förbrukning, kan vara att minimera kostnader 

och konsekvenser för nätoperatören och kundrelationerna kommer då automatiskt. Kundernas 

förtroende gällande mikroproduktion är högt och energibolagen är första instans för alla externa 

kontakter. Det finns ett värde i att kunden samlar all sin administration hos en aktör. Bra 

kundrelationer kräver förståelse för och tjänsteutveckling kring kundens utmaningar och behov och en 

elleverantör skulle kunna utveckla ett helhetspaket till kunden. Kringtjänster såsom produktleasing kan 

bli avgörande i valet av elhandlare framöver. Effekt kommer att få en större betydelse än energi på 

grund av intermittensen i energikällor som solceller. Producerande kunder som hanterar både energi 

och effekt kommer att gynnas jämfört med kunder som inte kan anpassa sin produktion eller 

konsumtion. De möjligheter och hot som kunde identifieras gällande kundrelationer finns återgivna i 

Tabell 17. 

Tabell 17: Möjligheter och hot som kunde identifieras gällande kundrelationer under e-fokusgruppsdiskussionen. 

Möjligheter Hot 

Energibolagen anser sig vara 
förtroendeingivande 

 

Mikroproduktion förbättrar kundrelationen  

 

 Affärsmodeller 

Energibolagen menar att det framöver inte går att sälja enbart energi utan att även andra produkter 

och tjänster måste integreras i värdeerbjudandet. Det kommer vidare att bli viktigare under vilken 

tidpunkt som el används snarare än hur mycket el som används. Många småskaliga elproducenter 

väljer att investera i solenergi men detta produktionssätt matchar inte elbehovet. Energibolagen anser 

att politikerna snarare än näringslivet bör styra utvecklingen av solcellsmarknaden även om en 

ömsesidig lyhördhet efterfrågas. Ett lågt elpris, ett svagt politiskt ledarskap och ett dåligt fungerande 

statligt stödsystem hindrar affärsmässig innovation inom området. Möjligheterna för innovation är 

dock stora om ett globalt perspektiv tillämpas men kompetensen inom mikroproduktion är begränsad 

bland såväl energibolag och installatörer som politiker. Det finns dock tekniska fördelar med att sälja 
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solceller även om det råder tveksamheter kring lönsamheten. Kompetensen är företagsberoende men 

behöver generellt förstärkas och ökar i takt med antalet mikroproducenter. Kompetensen hos 

elhandelsbolag beror på det egna erbjudandet men nätägare behöver generellt sett förbättra sin 

kunskap. Energimarknaden är komplex och historiskt sett inte särskilt förändringsbenägen. 

Kompetensen har därför tidigare varit fokuserad vid stabila långsiktiga affärer med låg 

förändringsgrad. Marknaden är under stark utveckling och kunskap utvecklas med tiden. Även om det 

inte alltid är lönsamt med solceller idag är inlärningen i sig en investering för energibolagen. 

Kombinationer av tjänster där det idag inte finns någon marknad skapar möjligheter för nya 

affärsmodeller. De möjligheter och hot som kunde identifieras gällande affärsmodeller finns återgivna 

i Tabell 18. 

Tabell 18: Möjligheter och hot som kunde identifieras gällande affärsmodeller under e-fokusgruppsdiskussionen. 

Möjligheter Hot 

Framtida värdeerbjudande innehåller både 
produkter och tjänster 

Produktionen matchar inte effektbehovet 

Stora innovationsmöjligheter ur ett globalt 
perspektiv 

Kompetensen är begränsad 

 Låga elpriser 
 Politiken hindrar innovation 
 Det råder tveksamheter kring lönsamheten 
 Energimarknaden är historiskt sett inte 

förändringsbenägen 

 

 Styrmedel 

Energibolagen anser att ett bra stödsystem krävs för att marknaden ska kunna fungera när elpriset är 

lågt.  Elcertifikatsystemet behöver förenklas och undantas timmätning för mindre solcellsanläggningar. 

Det behövs även mer finansieringsmedel och snabbare administration för investeringsstödet.  

Skattereglerna behöver också förtydligas och om momsplikten skulle tas bort skulle systemet 

förenklas. Det är viktigt att politikerna förstår skaleffekterna med stödsystemet samt att de har en klar 

målbild med vad de vill uppnå. Energibolagen ifrågasätter om det är lämpligt att stödja en 

produktionskälla som inte hjälper energisystemet och det efterfrågas en gränsöverskridande 

energipolitisk överenskommelse. Det är viktigt att ha ett systemperspektiv i stödsystemet för att kunna 

identifiera hur olika styrmedel samverkar. Subventioneringar har tidigare varit teknikneutrala och 

förnybar elproduktion medför inte alltid en balanserad och trygg elproduktion. 

Nettodebitering är bra för kunden men skulle kräva avräkning på timbasis och samtidigt innebära att 

olika stora produktionskällor hanteras olika. Kontrollen över vad som matas in på nätet förloras, 

systemet hamnar i obalans och all problematik hamnar hos distributionsnäten. Ett flertal energibolag 

anser därför att nettodebitering inte bör införas. Skattereduktionen omfattar inte heller stora 

anläggningar men anses ändå fungera bra. En del energibolag föredrar dock inmatningsstöd då detta 

skulle stimulera spridningen av solceller på ett annat sätt och även innefatta större anläggningar. Vissa 

andra deltagare menar istället att den höga intermittensen gör solceller mer lämplig för 

självkonsumtion och att ekonomiska ersättningar för den el som en privatperson levererar till nätet 

skapar kortsiktiga suboptimeringar. Distributionsföretagens kostnader ökar med ökad inmatning vilket 

i sin tur belastar kunderna. Många fördelar kan identifieras med flexibel konsumtion tillsammans med 

batterier. Ett högre ROT-avdrag efterfrågas och även garanterad ersättning vid alla byggnationer, även 
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nybyggnationer. Det bästa styrmedlet för att öka spridningen av solceller skulle enligt en deltagare 

vara att höja elpriset. De möjligheter och hot som kunde identifieras gällande styrmedel i e-

fokusgruppsdiskussionen finns återgivna i Tabell 19. 

Tabell 19: Möjligheter och hot som kunde identifieras gällande styrmedel under e-fokusgruppsdiskussionen. 

Möjligheter Hot 

 Dåligt fungerande stödsystem 
 Mikroproduktion är inte trygg och balanserad 
 Nettodebitering skulle medföra tekniska 

bekymmer 
 Ökad inmatning ger tekniska bekymmer och 

belastar kunderna 

 

4.3 Fallstudie 
I detta avsnitt presenteras Upplands Energis affärsmodell för såväl nät- som försäljningsverksamhet. 

All information är inhämtad under de fem intervjuer som genomfördes med chefer och ansvariga på 

Upplands Energi. Först presenteras ett stycke med information om fallstudieobjektet för att sedan 

följas av en presentation av affärsmodellerna.  De olika avsnitten om affärsmodeller, för elhandel 

respektive eldistribution, är indelade i underrubriker som motsvarar Business Model Canvas i 

Osterwalder & Pigneur (2010)  vilken användes som datainsamlingsverktyg för att utveckla 

intervjufrågor. 

 Upplands Energi 

Den 5e maj 1918 startades Björklinge Elektriska distributionsförening som sedan 2013 heter Upplands 

Energi och erbjuder elförsäljning, värmepumpar, solelanläggningar och energideklarationer till både 

privatpersoner och företag (Upplands Energi, u.d.). Företaget är en av de större solcellsinstallatörerna 

i Uppland och levererar även en hel del värmepumpar (Österlund muntl., 2016). Den huvudsakliga 

verksamheten utgörs dock av inköp och försäljning av el (Upplands Energi, 2013). Energideklarationer 

utgör idag endast en liten del av verksamheten (Wallén muntl., 2016). Moderbolaget till Upplands 

Energi är Upplands Energi Ekonomisk Förening som är ett medlemsägt företag som äger 

transformatorstationer och kraftledningar och ansvarar för distributionen av energi inom det egna 

nätområdet (Upplands Energi, u.d.). Nätområdet befinner sig mitt i Uppland utan några större 

möjligheter för elproduktion annat än med solceller eller ett kraftvärmeverk. I nätområdet finns det 

dock inga stora solcellsparker (Österlund muntl., 2016). Föreningen har idag ingen egen produktion 

och planerar inte heller att införa detta i verksamheten i framtiden (Klintefelt muntl., 2016; Österlund 

muntl., 2016). Osäkerheter gällande långsiktigheten i statliga subventioner och låga elpriser 

identifieras som hinder för att börja producera el (Österlund muntl., 2016). Elnätet och eldistributionen 

är klassad som landsbygdsdistribution (Klintefelt muntl., 2016). I ägardirektivet står det att företaget 

ska tillhandahålla energiprodukter (Wallén muntl., 2016) och försäljningen av solceller startade 2012 

(Upplands Energi, 2013). Solcells- och värmepumpsförsäljningen möjliggör tillväxt i företaget och 

förvärv av nya kunder (Österlund muntl., 2016). Företaget styrs som en hierarkisk organisation med en 

VD och två affärsområdeschefer inom elnät respektive försäljning. Under elnätsverksamheten finns 

underavdelningar inom drift, underhåll, mätning och anläggning. Affärsområdescheferna styr sin egen 

verksamhet och företaget har en platt organisation med korta beslutsvägar och närhet till verksamhet 

och medarbetare. Under 2012 fick företaget en ny VD, ett nytt namn och en profilering mot en ny 

marknad för att verksamheten ska kunna expandera. (Eronen muntl., 2016). Företaget är 

förändringsbenäget (Eronen muntl., 2016) även om affärsmodellerna inte förändras speciellt ofta 

(Eronen muntl., 2016; Finsholm muntl., 2016; Wallén muntl., 2016). Styrkan och överlevnaden för 
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företaget ligger i att vara anpassningsbart och kvickt i agerandet (Eronen muntl., 2016). Företaget har 

ca 13000 nätkunder (Klintefelt muntl., 2016), ca 12400 elhandelskunder varav ca 10000 inom det egna 

nätområdet (Wallén muntl., 2016) och har sålt och installerat runt 120 solcellsanläggningar (Finsholm 
muntl., 2016). 

Företagets omsättning har minskat kontinuerligt sedan 2010, se Figur 2, men, enligt en jämförelse 

mellan 7 svenska energibolag, dock inte med någon markant skillnad mot utvecklingen för branschen 

i övrigt, se Figur 3. Omsättningen för solcellsverksamheten har tydligt ökat sedan starten 2012, se Figur 

4. Diagrammen i Figur 2 – 4 är framtagna med data angiven i Tabell 20 och Tabell 21. Dessa nyckeltal 

är intressanta då de visar att elmarknaden blir allt tuffare för energibolagen att konkurrera på samtidigt 

som solcellsmarknaden växer och öppnar upp för såväl nya utmaningar som nya möjligheter. 

 

Figur 2: Nettoomsättning (tkr) för Upplands Energi mellan åren 2010 och 2014. Data är tagna från Tabell 20. 

 

Figur 3: Utveckling i nettoomsättning relaterat till år 2010 för sju svenska energibolag. Data är tagna från Tabell 21. 



42 
 

 

Figur 4: Omsättningen för Upplands Energis solcellsverksamhet mellan åren 2012 och 2015. Data är tagna från Tabell 20. 

Tabell 20: Nyckeltal för Upplands Energi mellan 2010 och 2015. 

Nyckeltal 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Källa 

Nettoomsättning (tkr) 133 233 112 183 106 490 102 924 96 851 n/a Retriever 
Business 
(2016a) 

Omsättning solceller (tkr) n/a n/a 110 2650 5630 9380 1Finsholm 

 

Tabell 21: Nettoomsättningen (tkr) för sju svenska energibolag mellan åren 2010 och 2014. 

Nettoomsättning (tkr) 2010 2011 2012 2013 2014 Källa 

Bixia 3 398 645 3 337 502 2 798 567 2 633 400 2 273 281 Retriever 
Business 
(2016b) 

E.ON 16 714 210 13 962 453 12 369 790 11 821 033 10 448 910 Retriever 
Business 
(2016c) 

Fortum 8 112 094 4 210 808 3 089 491 2 924 633 2 482 780 Retriever 
Business 
(2016d) 

Göteborg Energi 3 646 424 3 273 407 2 795 105 2 714 040 2 192 712 Retriever 
Business 
(2016e) 

Nordic Green Energy 2 629 304 2 219 905 2 353 178 1 786 148 1 202 044 Retriever 
Business 
(2016f) 

Telge Energi 2 084 813 1 628 696 1 408 857 1 330 311 1 067 337 Retriever 
Business 
(2016g) 

Upplands Energi 133 233 112 183 106 490 102 924 96 851 Retriever 
Business 
(2016g) 

                                                           
1 Anders Finsholm, Emailkonversation, den 22 februari 2016 
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 Elhandel 

I detta avsnitt presenteras Upplands Energis affärsmodell vad gäller elhandel och 

försäljningsverksamhet. Avsnittet är indelat i Värdeerbjudande, Kundförbindelse, Infrastruktur och 

Intäktsmodell enligt Business Model Canvas i Osterwalder & Pigneur (2010). 

4.3.2.1 Värdeerbjudande 

Försäljningsverksamheten fokuserar på elhandel och försäljning av energiprodukter. Inom området för 

energiprodukter säljer företaget idag solceller, värmepumpar, styrsystem för energieffektivisering och 

energikartläggningar (Eronen muntl., 2016).  Värdeerbjudandet vad gäller solcellsförsäljningen 

anpassas efter kundens förutsättningar och önskemål och idag erbjuds produkter, montage, 

installation och planering, oftast i kompletta paket. Företaget informerar även om statliga stöd, hjälper 

till med administration och kan genom ett samarbete med andra företag erbjuda en komplett 

hantering av elcertifikat (Finsholm muntl., 2016). Till värmepumpsförsäljningen finns det serviceavtal 

men sådana tecknas inte för solceller (Wallén muntl., 2016). För solceller finns det inget direkt behov 

av underhåll men det kan ändå uppkomma en efterfrågan på underhållstjänster precis som 

övervakningstjänster framöver. Idag går det inte att teckna något abonnemangsavtal kring drift och 

underhåll men det kan bli aktuellt i framtiden (Finsholm muntl., 2016).  De anläggningar som säljs idag 

blir uppkopplad mot internet och företaget kan övervaka status och prestanda på alla installerade 

anläggningar panel för panel. Ett mervärde kan därmed skapas genom att kunderna kontaktas om 

något inte fungerar som det ska och detta skulle kunna utvecklas till en övervakningstjänst i framtiden 

(Finsholm muntl., 2016; Wallén muntl., 2016). 

I dagsläget är det inte möjligt för företaget att äga en anläggning på en kunds fastighet men det har 

förekommit förfrågningar från kunder som vill låna ut sitt tak för solelsproduktion. Företaget håller 

ibland även föreläsningar och har utan ersättning tidigare utfört förstudier på kommunala fastigheter 

som använts som beslutsunderlag vid upphandlingar. Verksamheten skulle därför kunna utökas med 

sådana typer av tjänster. Företaget överväger även att erbjuda andelsägande i solcellsparker i 

samarbete med någon annan aktör i framtiden (Finsholm muntl., 2016). Marginalerna är väldigt små 

inom elhandeln och det är inom försäljningen av energiprodukter som företaget ser 

expansionsmöjligheter. Elhandel kan komma att bli ett komplement i värdeerbjudandet framöver 
(Eronen muntl., 2016). 

Energiproduktportföljen är framtagen för att möjliggöra energieffektivisering eller egenproduktion 

genom att företaget blir en energipartner. Företaget strävar efter att ha rätt leveranskvalitet till en 

konkurrenskraftig nättariff men det ingår även att hjälpa kunderna att få ner sin elförbrukning (Eronen 

muntl., 2016). Egenproduktion av el är en marknad som växer och det är svårt att avgöra 

konsekvenserna för elhandelsbolagen men konkurrensen ökar generellt. Elhandelsbolagen kommer 

att ta ett helhetsgrepp om affärerna framöver och lägenheter kommer fortfarande att finnas kvar som 
kunder (Wallén muntl., 2016).  

4.3.2.2 Kundförbindelse 

Inom elbranschen säljer alla aktörer samma handelsvara och differentiering handlar om varumärket, 

känslan för varumärket och lojalitet. För att kunna erbjuda det som efterfrågas är det viktigt att 

utveckla och fokusera på att vara en bra energipartner till kunden men det är det lokala 

samhällsengagemanget och sponsringen till organisationer och föreningar som gör företaget riktigt 

unikt (Eronen muntl., 2016). Kunderna är trogna och kundomsättningen låg. Det är svårt att avgöra om 

solcellsförsäljningen påverkat kundomsättningen. Kundantalet stiger och nya kunder nås genom 

annonsering, mässor och sponsringsverksamhet (Wallén muntl., 2016). För solcellsförsäljningen 

använder sig företaget av riktade utskick och det är mest lantbruk och villor som är målgrupper. Oftast 

är det dock kunderna som hör av sig till företaget och vill veta hur en solcellsanläggning skulle fungera 
hos dem (Finsholm muntl., 2016). 
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Vad gäller solcellsförsäljningen gör företaget kundbesök vid varje försäljningstillfälle och bygger 

därefter upp en relation med kunden. Företaget håller sig ifrån stora prisbaserade upphandlingar där 

relationen är av mindre betydelse. All kundkontakt sker genom samma person på företaget även i de 

fall då en extern firma anlitas. Det som särskiljer företaget är just kundanpassningen och att en relation 

skapas till kunden (Finsholm muntl., 2016). 

Solcellskunderna är positiva och vill framåt. En stor andel bor på landsbygden nära naturen och många 

är lantbrukare. Den stora kundgruppen är över 60 år, lever ett stabilt liv och vill ofta påverka mot en 

bättre framtida miljö (Finsholm muntl., 2016). Många elhandelskunder väljer företaget för att de är 

nätkunder och för att det blir enklare med fakturahanteringen. Andra flyttar in i bygden och vill ha det 

lokala alternativet eller värderar samhällsengagemanget och sponsringsverksamheten högt (Wallén 

muntl., 2016). Företaget har inga ambitioner om att vara det billigaste alternativet på marknaden 

(Wallén muntl., 2016) men vill erbjuda ett konkurrenskraftigt pris (Eronen muntl., 2016). Solceller 
bidrar i marknadsföringen om de sitter på bra exponeringsställen (Wallén muntl., 2016). 

Kundefterfrågan spelar stor roll in på vad företaget erbjuder även om företaget också försöker 

förändra kundens beteende (Eronen muntl., 2016; Wallén muntl., 2016). Långa kundrelationer är att 

föredra och då måste företaget anpassa sin verksamhet till kunden (Wallén muntl., 2016). Kunderna 

påverkar allt kring hur försäljningsverksamheten bedrivs (Eronen muntl., 2016). Företaget ser 

affärsmöjligheter i att kunna bli en energipartner till sina kunder och försöker leverera en enkelhet och 

en komfort till ett konkurrenskraftigt pris (Eronen muntl., 2016). Värdeskapande mäts till största delen 

genom lönsamhet men även genom kundnöjdhet (Wallén muntl., 2016). Kundundersökningar utförs 

en gång om året och det händer att företaget gör förändringar i sitt sätt att arbeta utifrån dessa 

mätningar (Wallén muntl., 2016). Kundundersökningarna utförs bara på elhandelsidan men 
nätverksamheten inverkar väldigt mycket (Klintefelt muntl., 2016; Wallén muntl., 2016). 

4.3.2.3 Infrastruktur 

Företaget är medlem i branschorganisationer och arbetsgrupper och kunskap inhämtas även från 

forum och mässor, både nationellt och internationellt. Det kan dock vara svårt att få tillgång till 

information (Finsholm muntl., 2016) och förändringar i regelverken försvårar (Wallén muntl., 2016). 

Politiken hindrar generellt sett inte företaget från att vara innovativt men saktar ner utvecklingen i 

solcellsverksamheten (Eronen muntl., 2016). Det politiska regelverket behöver bli enklare och tydligare 
och är i dagsläget det största hindret mot en expansion inom solcellsområdet (Finsholm muntl., 2016). 

För att få affärsmodellen att fungera behövs det en bra och tillgänglig leverantör med bra support på 

material och garantiärenden. Det krävs även bra relationer med underentreprenörer. Företaget 

använder underentreprenörer för en del elinstallationer samt för alla takarbeten (Finsholm muntl., 

2016; Wallén muntl., 2016). Priset diskuteras med underleverantörerna men kostnaderna minskar inte 

trots att dessa blir mer rutinerade (Wallén muntl., 2016). All kommunikation gällande solceller med 

samarbetspartners och leverantörer sker genom den solcellsansvarige på företaget. Långvariga 

relationer värdesätts och företaget byter helst inte leverantörer. Även om företaget inte får det absolut 

billigaste priset får de något som de vet fungerar och kan känna sig trygga med i sin leverans ut till 

kund. Det finns ett tillräckligt stort utbud av produkter och tjänster idag men nya produkter har också 
svårt att ta sig in på marknaden (Finsholm muntl., 2016). 

4.3.2.4 Intäktsmodell 

Inom elhandelsverksamheten erbjuder företaget fasta och rörliga avtal. När en kund tecknar ett fast 

avtal över en längre period gör företaget en uppskattning av kundens elanvändning beroende på var 

och hur kunden bor och köper sedan in el för hela den period som avtalet gäller. Om kunden flyttar 

innan avtalsperioden löpt ut betyder det att företaget har köpt in ett överskott av el. Har priserna då 

sjunkit går affären med förlust men skulle priserna stiga blir det istället en vinstaffär, marknadstrenden 

har dock tidigare pekat nedåt. Ett avtal med rörligt pris har innevarande månad samt en månads 
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uppsägningstid vilket gör att dessa kunder snabbt kan byta elhandlare om ett missnöje uppstår (Wallén 

muntl., 2016). 

Alla rörliga avtal löper utan någon direkt kundkontakt men kunder med fasta avtal får 

avtalsförlängningsbrev med ett nytt priserbjudande när perioden närmar sig sitt slut (Wallén muntl., 

2016). Om en kund med fast avtal sänker sin elförbrukning kompenserar vinster i andra avtal för 

förlusten och vid ett rörligt avtal spelar elförbrukningen inte någon roll eftersom inköp matchas mot 

försäljning. Minskade försäljningsvolymer kompenseras med fler kundförvärv och 

solcellsverksamheten kan bidra i detta avseende om företaget lyckas fånga en kund utanför det egna 

nätområdet. Smarta modeller krävs och det bästa vore att sälja andelsägande i solcellsparker eftersom 

kunden då troligen vill köpa hela sin elanvändning från företaget. Det är dock svårt att placera parkerna 

och hitta mark för dem. De problem som identifieras när kunden väljer att bli mikroproducent är första 

hand tekniska, som exempelvis att börja ta emot två mätserier, och företaget ser inga hinder på 
elhandelssidan (Wallén muntl., 2016). 

För att få intäkter till företaget från solcellsförsäljningen görs det i huvudsak ett påslag på produkterna 

och även lite på arbetet så att det täcker kostnaderna och ger ett visst överskott. Idag erbjuder företag 

inga finansieringslösningar till kunderna. Delbetalningar går dock att ordna men ingenting behöver 

betalas vid beställning. I normalfallet skickas en faktura till kunden när arbetet är utfört (Finsholm 

muntl., 2016).  Solcellsförsäljningen är en bra intäkt och bygger upp företagets varumärke genom att 

solceller blir ett samtalsämne i samhället. Lönsamheten är bättre än för kärnverksamheten och övriga 

delar i företaget (Wallén muntl., 2016). 

 Eldistribution 

I detta avsnitt presenteras Upplands Energis affärsmodell vad gäller eldistributionsverksamhet. 

Avsnittet är indelat i Värdeerbjudande, Kundförbindelse, Infrastruktur och Intäktsmodell enligt 

Business Model Canvas i Osterwalder & Pigneur (2010). 

4.3.3.1 Värdeerbjudande 

Upplands Energis elnätsverksamhet sköter drift, underhåller och bygger elnätsanläggningar inom det 

egna nätområdet (Eronen muntl., 2016) Elnätsverksamheten får i dagsläget väldigt få frågor från 

kunder angående tjänster och dylikt. Företaget tillhandahåller dock mätvärden som kunden eller en 

tredjepartsaktör kan använda för att styra processer mot Nord Pool eller SMHI. I framtiden kan 

företaget eventuellt även erbjuda effektstyrningstjänster (Klintefelt muntl., 2016). 

Företaget anser sig inte vara särskilt innovativa inom elnätsverksamheten utan följer istället trenden i 

branschen. Nya elmätare möjliggör mer avancerade mätningar och mer information som kan utvinnas 

och nyttjas för att förbättra kontrollen över olika parametrar i nätet (Klintefelt muntl., 2016). Dessa 

nya energimätningssystem möjliggör tillhandahållande av mätvärden i realtid till kunder vilket kommer 

att utveckla applikationer som styrning, övervakning och effektivisering i hemmet (Eronen muntl., 

2016). Företaget tror att affärer med tredjepartsaktörer kommer att vara en del av 

framtidsutvecklingen och såväl virtuella kraftverk (Klintefelt muntl., 2016) som ödrift kommer att 

kunna bli aktuellt framöver (Eronen muntl., 2016; Klintefelt muntl., 2016; Wallén muntl., 2016; 

Österlund muntl., 2016). 

4.3.3.2 Kundförbindelse 

Elnätskunderna karaktäriseras traditionellt av medelålders personer som framförallt bor i villor och i 

villasamhällen och inte är så teknikdrivna eller lättpåverkade (Klintefelt muntl., 2016). Mycket förnybar 

elproduktion är distribuerad och efterfrågan på framförallt solel är stor (Österlund muntl., 2016). 

Distribuerad elproduktion befinner sig i en expansiv fas vilket kommer att ställa till problem för 

nätverksamheten (Klintefelt muntl., 2016; Österlund muntl., 2016). Problem kan uppkomma i svagare 
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punkter när det blir för mycket solel och effekterna börjar flöda åt två håll. Företaget planerar idag inte 

för några åtgärder utan bevakar enbart det som sker (Klintefelt muntl., 2016). Hittills har de 

solcellsanläggningar som installerats varit utspridda (Finsholm muntl., 2016; Klintefelt muntl., 2016) 

men grannpåverkan kan skapa följdeffekter som måste hanteras (Klintefelt muntl., 2016). En viss 

förtätning har skett lokalt på vissa platser (Finsholm muntl., 2016). 

Företaget identifierar få direkta fördelar för elnätsverksamheten med distribuerad elproduktion. I 

sommarstugeområden skulle solceller kunna hjälpa till att balansera effekterna och i övrigt minska 

förlusterna i elnätet genom att den inköpta elen inte behöver distribueras ända till slutkund (Klintefelt 

muntl., 2016). Problem kan dock uppkomma under kalla vinterdagar när solcellerna inte kan leverera 

el och kunden inte kan garantera sin produktion. Företaget ser ingen anledning att motarbeta en 

övergång mot en distribuerad elmarknad trots de utmaningar som uppkommer då det ligger i 

samhällets och ägarnas intresse (Österlund muntl., 2016). Vind- och solkraft, bränslesceller och 

batterilager är under utveckling och nätbolagen måste hitta nya affärsmodeller inom exempelvis 
service av lokalnäten (Wallén muntl., 2016). 

Företaget försöker inte påverka utvecklingen av mikroproduktion i någon särskild riktning utan istället 

bygga ett nät som klarar olika typer av produktion och leveranser. Det är inte säkert att företaget skulle 

hinna med i omställningen om det skulle bli en kraftig ökning av solceller på kort tid och det finns ingen 

färdig plan eller färdigt program. Företaget förlitar sig på att branschorganisationer ska utveckla någon 

form av vägledning när behovet uppstår. Om nätet är för svagt blir leveransen instabil hos kunderna. 

Innan anläggningen kan tillåtas måste nätet i sådana fall förstärkas och byggas om och frågan 

uppkommer om vem som ska betala för denna uppgradering. Rör det sig om en utökning eller 
förändring av en existerande anslutning kan kunden krävas på ersättning (Klintefelt muntl., 2016). 

Det kan eventuellt bli förändringar i kundrelationerna när marknaden blir mer distribuerad. Om 

intäkter förloras måste företaget bredda sin verksamhet och då överväga att införa 

tredjepartslösningar i erbjudandet. Kunderna ser företaget som ärligt och känner sig tryggt med det 

och det är därför viktigt att inte utnyttja den monopolistiska marknadspositionen (Klintefelt muntl., 

2016). Elnätsverksamheten är styrd av politik (Eronen muntl., 2016; Klintefelt muntl., 2016) men detta 

kan dock förändras om marknaden blir mer distribuerad (Klintefelt muntl., 2016). 

4.3.3.3 Infrastruktur 

Aktiviteterna inom verksamheten utförs till största delen med egen personal men även med externa 

entreprenörer (Eronen muntl., 2016). Elnätsverksamhetens kompetens gällande mikroproduktion är 

låg i nuläget och måste utvecklas men det tror företaget gäller branschen som helhet.  Branschen har 

ännu inte mognat vilket gör att även försäljare och installatörer av solceller behöver öka sin kunskap 

inom området. Det existerar inga specifika nätverk gällande mikroproduktion utöver det kontaktnät 

som företaget innehar (Klintefelt muntl., 2016). Samarbeten med leverantörer existerar vid 

exempelvis, produkttestning och utvärdering. I denna typ av samverkan kan aktörerna påverka 

varandra men det sker ingen produktutveckling inom företaget. Det finns även samverkansplaner med 
andra företag vilket är en trend i branschen (Eronen muntl., 2016). 

Företaget påverkar politiken genom branschorganisationen Svensk Energi som har en stor roll i den 

energipolitiska utvecklingen och ska förmedla energibranschens kollektiva syn. Investeringscyklerna 

inom branschen är 20-50 år medan politiker väljs på fyra år vilket skapar svårigheter. Eftersom mycket 

distribuerad elproduktion är intermittent måste dock energilagringsfrågan lösas så att inte både 

småskalig och storskalig elproduktion behövs (Eronen muntl., 2016). 

4.3.3.4 Intäktsmodell 

Elnätsverksamheten får sina intäkter från nättariffer och övergången till effektbaserade tariffer är en 

tydlig inriktning i politiken och branschen vilket innebär att de som utnyttjar mest kapacitet i elnätet 
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får betala mest (Eronen muntl., 2016). Effekttariffer införs i allt högre grad för att det ska skapas 

incitament för kunden att styra sin egen elförbrukning. En mikroproducent kan hålla ner sin effekttopp 

på sommarhalvåret och genererar då mindre intäkter till företaget. Företaget motarbetar dock inte en 

övergång till en mer distribuerad elmarknad på något sätt och det anses vara bättre att företaget själva 

säljer solceller än att någon annan gör det (Klintefelt muntl., 2016). Det kan dock bli oklarheter kring 

debitering i nätverksamheten om någon mikroproducent producerar mer än vad som köps in. 

Nätverksamheten betalar ut en ersättning för den nätnytta som mikroproducenter genererar som 

medför minskade nätförluster (Wallén muntl., 2016).  

Det skulle kunna vara en fördel om konsumenterna blir mer insatta i distributionsfrågor då detta skulle 

underlätta kommunikationen. Tariffer som utvecklas i framtiden måste därför vara enkla och tydliga 

för både konsumtion och produktion. Med effekttariffer blir kunderna straffade om de inte har kontroll 

på sin effektförbrukning. Det blir mer rättvisande även om det kan slå hårt mot och bli mycket dyrare 

för en del kunder. Det krävs fortfarande någon typ av fast avgift i grunden för att täcka de 

underhållskostnader som uppstår. Det kommer krävas mycket information till kunderna när 

effekttariffer införs (Klintefelt muntl., 2016). 
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5 Analys och diskussion 
I detta avsnitt presenteras analysen av den insamlade informationen. Avsnittet är indelat i Jämförelse 

mellan teori och empiri, Kartläggning av möjligheter och hot, Existerande affärsmodeller, 

Förändringsbehov i omvärlden samt Förslag till nya affärsmodeller. Det första avsnittet svarar till 

forskningsfråga 1 medan det andra svarar till forskningsfråga 2 och det tredje till forskningsfråga 3. De 

två sista avsnitten svarar till det övergripande syftet med rapporten. 

5.1 Barriärer mot spridning av solceller och distribuerad elproduktion 
Empiriskt insamlad data bekräftar den teoretiska referensramen för alla barriärer utom tillgång på 

kapital, investeringskostnad, komplicerade ägarstrukturer, brist på produkter och tjänster samt brist 

på efterfrågan. Tillgång på kapital, investeringskostnad och komplicerade ägarstrukturer är 

kundrelaterade barriärer vilket ligger utanför avgränsningarna för den empiriska delen av arbetet. 

Detta innebär att samtliga leverantörsrelaterade, styrmedelsrelaterade och tekniska barriärer kunde 

bekräftas utom brist på produkter och tjänster samt brist på efterfrågan. Att brist på produkter och 

tjänster skulle vara en barriär för distribuerad elproduktion motstrids snarare av resultatet från 

fallstudien där den solcellsansvarige på företaget menar att det finns tillräckligt med produkter och 

tjänster på marknaden för att företaget ska kunna vara innovativt men samtidigt även påtalar att nya 

produkter har svårt att konkurrera med beprövade tekniker. Detta skulle dock kunna bero på att 

energimarknaden inte tenderar att vara särskilt förändringsbenägen vilket framkom under e-

fokusgruppsdiskussionen. Även brist på efterfrågan motstrids av resultatet från fallstudien då den 

solcellsansvarige menar att potentiella kunder hör av sig med förfrågningar, ibland kring 

affärsmodeller som idag inte erbjuds. De två barriärer som inte kunde bekräftas av den empiriskt 

insamlade informationen var hämtade från en studie som utförts i Tyskland med tyska energibolag, 

vilket kan ha påverkat jämförelsen. Den tyska studien utfördes även flera år tidigare än denna studie 

och företag och kunder kan ha haft en sämre tillgång till information, vilket i sin tur begränsar 

efterfrågan och kännedom om utbudet. Att lönsamheten skulle vara låg bekräftas av e-

fokusgruppsdiskussionen men motstrids av fallstudien vilket kan tyda på att detta är 

företagsberoende. En jämförelse mellan teoretiska barriärer och hinder som identifierades i den 

empiriska delen av detta arbete finns sammanställd i Tabell 22. 

Tabell 22: Jämförelse mellan hoten som identifierades i den teoretiska referensramen med de hot som kunde identifieras 
i den empiriska delen av arbetet. 

Barriär Teoretisk referensram E-fokusgrupp och 
skrivbordsforskning 

Tillgång till kapital X  
Investeringskostnad X  
Tillgång till information  X X 
Tillit till information X X 
Komplicerade ägarstrukturer X  
För liten marknad X X 
Låg legitimitet X  
Utlåsningsfenomen X X 
Brist på produkter och tjänster X  
Brist på efterfrågan X  
Brist på kompetens X X 
Låg lönsamhet X X 
Instabilitet i styrmedel X X 
Dåligt anpassade styrmedel X X 
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Osäkerheter kring styrmedel X X 
Långsam administration X X 
Osäkerheter i framtida intäkter och besparingar X X 

 

5.2 Kartläggning av möjligheter och hot 
Av resultatet i detta arbete går det att identifiera att politiken både utgör möjligheter och hinder för 

utvecklingen av distribuerad elproduktion och solceller. Det finns politiska ambitioner inom både 

energi- och klimatfrågor som skapar möjligheter samtidigt som det enligt energibolagen finns flera 

förbättringsmöjligheter i det existerande stödsystemet. De styrmedel som är implementerade idag 

förhindrar innovation och stimulerar inte marknaden på ett effektivt sätt. De politiska ambitionerna 

tyder ändå på att stödsystemet om nödvändigt kommer att förändras. Som nämnts under 

fokusgruppsdiskussionen är det dock viktigt med ett systemperspektiv när styrmedel utvecklas vilket 

gör att förändringar kan utebli om det bedöms att andra aspekter påverkas mycket negativt. 

Energibolagen kan därmed inte vänta på förändringar i stödsystemet innan affärsmodellerna anpassas 

för den utveckling mot en distribuerad elmarknad som redan sker idag. 

De ekonomiska förutsättningarna talar mot utvecklingen av en distribuerad elproduktion vilket gör att 

ett bra stödsystem är nödvändigt. Medan eldistributionsverksamheten är mer beroende av politik 

borde affärsmässig innovation kunna skapa konkurrensfördelar inom elhandelsverksamheten. 

Klimatpolitiska ambitioner och en stark opinion är särskilt viktigt för utvecklingen av 

eldistributionsverksamheten. Även om klimatfrågor fått minskad uppmärksamhet på senare år är 

Sverige ändå ett land med hög klimatmedvetenhet vilket tyder på att politikerna borde kunna 

genomföra nödvändiga förändringar i stödsystemet. Den höga klimatmedvetenheten borde även till 

viss del minska inverkan från de ekonomiska förutsättningarna och göra att det kan skapas en opinion 

för distribuerad elproduktion som generellt sett kan anses vara mer hållbar än traditionell 

elproduktion.  

De tekniska förutsättningarna är mest relevanta för elnätsverksamheten även om exempelvis 

byggnadsintegration av solceller skulle kunna öppna för nya affärsmöjligheter även på elhandelsidan. 

Det finns en del viktiga hot inom de tekniska förutsättningarna, såsom att distribuerad elproduktion 

medför stora kostnader för uppgradering av elnätet, men möjligheterna överväger i antal. Både 

skrivbordsforskningen och e-fokusgruppen identifierade fler möjligheter än hot för tekniska 

förutsättningar och elnätsutveckling. De naturliga och industriella förutsättningarna i Sverige talar 

vidare för utvecklingen av distribuerad elproduktion och solceller. Även om detaljer uteblir visar e-

fokusgruppsdiskussionen att affärsmodeller och kundrelationer är under utveckling och förändring. Att 

produktionen inte matchar effektbehovet är ett hot som kan antas mötas av möjligheterna inom 

teknisk utveckling av energilagring. 

Totalt identifierades 38 möjligheter och 27 hot vilket innebär att möjligheterna överväger hoten i antal. 

Då elhandels- och eldistributionsverksamheterna är skilda har de kartlagda möjligheterna och hoten 

även sorterats in under respektive verksamhet enligt Tabell 23 och Tabell 24. Distribuerad 

elproduktion medför generellt sett många fördelar för eldistributionsverksamheten men det framkom 

ändå under e-fokusgruppsdiskussionen och fallstudieintervjuerna att solceller ändå kan antas ha en 

negativ inverkan på elnätet, exempelvis eftersom produktionen inte motsvarar effektbehovet sett över 

ett år. De möjligheter som är relaterade till en expanderande solcellsmarknad är därför enbart 

allokerade till elhandelsverksamheten. Internationella och politiska förutsättningar antas i övriga fall 
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gälla för båda typer av verksamheter. Alla hot utom de gällande elprisutvecklingen bedömdes vara 

relevanta för eldistributionsverksamheten. För elhandelsverksamheten bedömdes alla hot utom de 

flesta tekniskt relaterade vara relevanta. För elhandelsverksamheten överväger möjligheterna hoten 

medan de för eldistributionsverksamheten näst intill tar ut varandra i antal. 

Tabell 23: De identifierade möjligheterna uppdelade i elhandel och eldistribution. 

Möjligheter Elhandel Eldistribution 

Internationella energipolitiska ambitioner X X 

Nationella klimatpolitiska ambitioner X X 

Lagkrav underlättar för mikroproduktion X X 

Ekonomiska styrmedel främjar spridning av solceller X   

Sjunkande systempriser för solceller X   

Elmarknaden blir allt mer distribuerad X X 

Minskade distributionskostnader   X 

Minskade transmissionsförluster   X 

Ökad tillförlitlighet generellt   X 

Ökad leveranssäkerhet generellt   X 

Framsteg inom IT X X 

Reducerade kostnader för infrastruktur   X 

Lätt att finna plats för mindre produktionsenheter   X 

Kortare planerings- och installationsfas   X 

Bra tillgång på råvaror X   

Mervärden kan skapas vid byggnadsintegration X   

Solcellsmarknaden expanderar X   

Svenskar är klimatmedvetna X X 

Innovation ses som möjligheter X X 

Sverige har ett bra klimat för solceller X   

Solceller har miljömässiga fördelar X  

Elmarknaden är avreglerad X  X 

Mikroproduktion och batterier kan möjliggöra effektstyrning   X 

Positiv grannpåverkan skapar fler affärer X   

Branschen vill utvecklas X X 

Solcellsförsäljningen ökar kundnöjdheten X   

Inköp av överskottsel ger en mer förnybar elförsäljning X   

Effekttariffer skapar incitament för mikroproduktion   X 

Mycket förnybar elproduktion är distribuerad X X 

Allmänna opinionen vill ha förnybart X X 

Mikroproduktion skapar en känsla av att vara självförsörjande X   

Teknisk utveckling pågår X X 

Energibolagen tror att de hinner med i omställningen X X 

Intelligenta mätmetoder är under utveckling X X 

Energibolagen anser sig vara förtroendeingivande X X 

Mikroproduktion förbättrar kundrelationen X   

Värdeerbjudandet måste innehålla både produkter och tjänster framöver X X 
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Stora innovationsmöjligheter ur ett globalt perspektiv X X 

  29 26 

 

Tabell 24: De identifierade hoten uppdelade i elhandel och eldistribution. 

Hot Elhandel Eldistribution 

Låga elpriser X   

Mer volatilt elpris X   

Högre kapitalkostnader per enhet X   

Osäker elprisutveckling X   

Skatteregler hotar nya ägarstrukturer X X 

Variationer i produktion och behov   X 

Tekniska problem i anslutningen till elnätet   X 

Kostsam uppgradering av elnätet krävs   X 

Tekniska risker gällande funktionalitet X X 

Konkurrens med framtida teknik X X 

Mindre uppmärksamhet för klimatfrågor på senare år X X 

Utvecklingen kan gå snabbt   X 

Grannpåverkan kan ge upphov till klusteruppbyggnader   X 

Mikroproduktion medför minskade försäljningsvolymer X X 

Låg kunskapsnivå medför ökade administrationskostnader X X 

Mikroproduktion är ingen stor affär på kort sikt X X 

Organisatoriska utmaningar X X 

Svårigheter i att skapa en rättvis prismodell X X 

Produktionen matchar inte effektbehovet   X 

Kompetensen är begränsad X X 

Politiken hindrar innovation X X 

Det råder tveksamheter kring lönsamheten X X 

Energimarknaden är historiskt sett inte förändringsbenägen X X 

Dåligt fungerande stödsystem X X 

Mikroproduktion är inte trygg och balanserad   X 

Nettodebitering skulle medföra tekniska bekymmer   X 

Ökad inmatning ger tekniska bekymmer och belastar kunderna   X 

  18 23 

 

Företagen anser att politiker och kunder har för låg kunskap och detta skapar ökade 

administrationskostnader men tyder samtidigt även på att energibolagen har för låg kunskap inom 

området. Detta väcker frågor om vem som ska ta ansvar för att kunskapsnivån stiger. Näringslivet anser 

att politikerna har ansvaret för att utveckla elmarknaden men denna studie visar att det kan finnas 

konkurrensfördelar för företagen genom att vara tidig i en övergång mot en mer distribuerad 

elmarknad. Elbranschen säger sig vara förändringsbenägen men vill samtidigt ha det som det har varit. 

Om energiföretagen ska ta ansvar för att samhället blir mer energieffektivt måste de själva påverka 

den riktning som marknaden ska utvecklas i. Teorin säger att affärsmodeller både påverkas av och kan 

påverka sin omgivning. 
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5.3 Existerande affärsmodeller 
Den affärsmodell som används av det studerade energibolaget kan jämföras med en kundägande 

affärsmodell och det har även internt diskuterats affärsmodeller som bygger på samordnat ägande. I 

den nuvarande affärsmodellen äger kunden solcellsanläggningen efter leverans och i samtliga fall äger 

kunden produktionen av elektricitet vilket innebär att tredjepartsägande inte är aktuellt i nuläget. 

Integrerad försäljning är inte heller någon idag använd affärsmodell men skulle kunna tillämpas om 

företaget börjar sälja kompletta energieffektiviseringslösningar. I annat fall skulle denna affärsmodell 

kräva nya former av samarbeten med nya aktörer. Det nuvarande värdeerbjudandet är heller inte 

modulbaserat. 

5.4 Förändringsbehov i omvärlden 
Innovativa affärsmodeller kan, som presenterats i avsnitt 2.4, åtgärda en del av de identifierade hoten 

och barriärerna, såsom att mikroproduktion minskar försäljningsvolymerna för energibolagen samt 

informationsrelaterade eller organisatoriska barriärer, men de flesta måste ändå troligen elimineras 

genom externa faktorer. De affärsmodeller som är identifierade i den teoretiska referensramen 

eliminerar i första hand kundrelaterade barriärer. 

Politiska barriärer måste omhändertas av det politiska stödsystemet och tekniska barriärer genom 

forskning. Näringslivet kan dock experimentera med nya affärsmodeller samtidigt som man arbetar för 

förändring genom att påverka politik och forskning. Att ha en välutvecklad forskningsverksamhet 

borde även kunna ge konkurrensfördelar och möjligheter att vara en föregångare i en övergång mot 

en distribuerad elmarknad. Affärsmodeller som erbjuder helhetslösningar borde också kunna finna 

lösningar på tekniska barriärer om fokus ligger på funktionalitet och prestanda snarare än produkter. 

I dessa fall borde tredjepartsägande kunna erbjuda många möjligheter. Det borde även finnas 

utrymme för energibolagen att påverka utvecklingen av det statliga stödsystemet genom bransch- och 

intresseorganisationer. Parallellt med utvecklingen av nya affärsmodeller borde alltså energiföretagen 

kunna arbeta för förändringar som eliminerar barriärer och hinder som annars skulle satt stopp för 

implementeringen av de utvecklade modellerna.  

Innovativa betalningsmodeller krävs för att kunna finansiera den nödvändiga uppgraderingen av 

elnätet. Detta är något som är under utveckling och efterfrågas av energibolagen. Något som 

identifierades som ett hinder i samtliga empiriska delar av arbetet är det låga elpriset som måste höjas 

innan det kan bli riktigt lönsamt med mikroproduktion av solel. Detta kan ske på många sätt (skatter, 

nätsammankoppling mellan länder etc.) och energibolagen skulle till en viss mån kunna vara med och 

styra hur detta ska gå till. Låga elpriser är dock bara en av många barriärer som måste överbryggas. Att 

effektbehov och produktion inte matchar varandra gällande solel kan mötas upp av utveckling av 

batterier och lagring och detta är något som Richter (2013) menar kan omhändertas i modulbaserade 

värdeerbjudanden.  Utifrån de givna förutsättningarna borde det finnas utrymme för utveckling av nya 

affärsmodeller som kan skapa konkurrensfördelar. Att energimarknaden historiskt sett inte är särskilt 

förändringsbenägen ökar möjligheterna för tidigt innovativa aktörer. 

De största förändringsbehoven i omvärlden gäller det statliga stödsystemet som enligt energibolagen 

och existerande forskning fungerar dåligt. Ett bättre anpassat stödsystem skulle säkerligen direkt eller 

indirekt kunna påverka många av de identifierade barriärerna, såväl styrmedelsrelaterade som 

tekniska eller leverantörsrelaterade. Detta är inget som kommer att analyseras vidare i detta arbete 

utan lämnas för framtida forskning att ta reda på hur stödsystemet kan och bör förändras. Ett stort 

hinder för utvecklingen av nya affärsmodeller är också de gällande skattereglerna som borde 
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förändras. Detta för att det ska kunna bli lönsamt och attraktivt för energiföretagen att förändra 

ägarstrukturen och ta över ägandet av produktionsanläggningar. 

5.5 Förslag till nya affärsmodeller 
I detta underavsnitt presenteras några förslag på hur de affärsmodeller som idag används av svenska 

energibolag kan förändras för att bättre anpassas till utvecklingen av en distribuerad elmarknad. 

Inspiration är i första hand hämtad från de i den teoretiska referensramen identifierade affärsmodeller 

som idag existerar i olika delar av världen gällande mikroproduktion av solel. De föreslagna 

”servettskissprototyperna”, se Osterwalder & Pigneur (2010), bör inte ses som innovationer utan 

snarare som ett insamlande av lågt hängande frukter inom området. 

Samtliga föreslagna affärsmodeller bygger på nära kundrelationer framför produktinnovation eller 

infrastrukturella erbjudanden, vilket enligt fallstudieobjektet är väldigt viktigt. Detta innebär enligt 

Osterwalder & Pigneur (2010) att verksamheten måste vara starkt tjänsteinriktad med en variation i 

erbjudandet som kan nå många olika kunder. Att förvalta kundbasen innebär stora kostnader inklusive 

marknadsföring och intäkter genereras genom att företaget tar en större del av kundens budget. En 

nyckeltillgång är den existerande kundbasen och infrastruktur och produktinnovation hämtas från 

tredjeparter (Osterwalder & Pigneur, 2010). Fallstudieobjektet har idag ett outside-in-perspektiv på 

sin verksamhet där innovation och kunskap hämtas från externa aktörer vilket enligt Osterwalder & 

Pigneur (2010) innebär att aktiviteter och resurser sätts in för att koppla samman externa enheter med 

interna affärsprocesser genom nätverk. Företag med starka kundrelationer är lämpliga som outside-

in-företag (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

Idag använder fallstudieobjektet kundägande affärsmodeller men samordnat ägande finns även på 

agendan. Att vara förberedd med bättre anpassade affärsmodeller vid en förändring av marknaden 

borde dock kunna skapa konkurrensfördelar för energibolagen. Det var förhållandevis lätt för 

fallstudieobjektet att definiera målgruppen för solcellsförsäljningen och denna innefattade endast en 

smal kundgrupp. Även om marknaden ännu är ung och inte har hunnit mättas påvisar tidigare forskning 

att nya affärsmodeller också kan nå nya kundgrupper med andra förutsättningar.  

 Affärsmodell 1 

Den första affärsmodellen hämtar främst inspiration från tredjepartsägande och integrerad försäljning 

som beskrivs i avsnitt 2.4 men även Energy Performance Contracting (EPC), se exempelvis Europeiska 

Kommissionen (2016), som inte presenteras vidare i denna rapport. 

5.5.1.1 Värdeerbjudande 

Fallstudieobjektet och andra energibolag skulle kunna utveckla sina ambitioner att bli en 

”energipartner” till slutkunden genom att börja sälja funktion och prestanda för hela energisystem 

med energieffektivisering. Försäljningen skulle kunna innefatta avtal om en viss nivå av 

energieffektivisering eller producerad el direkt till slutkonsumenten. Detta görs redan idag i olika 

länder inom ramarna för EPC eller tredjepartsägande och kan kombineras med integrerad försäljning 

för att stimulera spridandet av solceller. Försäljningen av el, produkter och tjänster kommer i detta fall 

att komplettera varandra i ett helhetspaket. 

Att börja sälja funktion och prestanda istället för produkter medför att företaget behåller ägandet av 

en anläggning efter leverans och blir involverade även i drift- och underhållsfasen. Företaget erbjuder 

redan idag övervakningstjänster som ett mervärde utan att någon extra debitering utgår och 

värdeerbjudandet skulle lätt kunna utökas med sådana typer av tjänster. Det framkom under 
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fallstudieintervjuerna att företaget redan överväger att utveckla sitt värderbjudande i denna riktning 

för framtiden. Vidare finns även kompetensen för energikartläggningar redan inom organisationen.  

5.5.1.2 Kundförbindelse 

Företaget kan med fördel rikta sig mot fastighetsägare och industrier med denna affärsmodell. 

Modellen medför nära kundrelationer där såväl tekniska som finansiella risker stannar hos 

leverantören. Företaget kan exempelvis behöva tillgång till kundens fastigheter för att utföra service 

och reparationer på egna anläggningar vilket påverkar kundrelationen. Att döma av fallstudien 

föredrar företaget nära kundrelationer och redan idag finns en personlig kontakt för alla kunder. De 

kanaler som behövs för att tillämpa affärsmodellen finns redan inom organisationen. Värdeskapande 

kan i denna affärsmodell ske genom en utökad kunskap om kundens behov, något som enligt 

information som framkom under e-fokusgruppsdiskussionen kommer att bli av stor vikt i framtiden. 

Kunden behöver inte ha någon teknisk eller administrativ kunskap om skötsel av sin solcellsanläggning 

eller sitt energisystem utan lämnar detta åt leverantören. 

5.5.1.3 Infrastruktur 

För att finansiera anläggningarna kan det krävas att en bank involveras och vidare måste säkerligen ett 

försäkringsbolag täcka de risker som uppkommer. Om slutkunden är en hyresgäst krävs det vidare ett 

samarbete med fastighetsägaren. Integrerad försäljning är särskilt intressant för byggnadsintegrerade 

solceller men kan kräva nya samarbetsavtal mellan installationsfirmor och byggfirmor. Detta skulle 

kunna skapa nya möjligheter särskilt vid nybyggnation av fastigheter och byggnader. Vid en 

kundägande affärsmodell skapas värdet i transaktionen med produkten som bärare men vid en 

tredjepartsägande affärsmodell skapas värdet i utförandet med tjänsten som bärare. Detta gör att 

företagets aktiviteter utökas till att även omfatta drift och underhåll av anläggningen över en längre 

tidsperiod än tidigare. Företaget bör dock redan inneha de resurser som krävs för att tillämpa denna 

affärsmodell. Nära relationer med installatörer och underentreprenörer fortsätter att vara av stor vikt. 

Det statliga regelverket måste dock förändras så att det kan bli lönsamt för energiföretag att äga 

solcellsanläggningar. 

5.5.1.4 Intäktsmodell 

Tredjepartsägande kräver ett högre elpris samt att underlaget för energiskatten beräknas per 

anläggning för att det ska vara lönsamt att införa nya ägarstrukturer gällande solceller. Dock skulle 

affärsmodellen kunna införas redan nu för övriga energiprodukter i företagets portfölj. 

Intäktsströmmar skapas genom att de energi- eller kostnadsbesparingar som blir ett resultat av 

affärsmodellen delas mellan kund och leverantör. Detta gör att kostnaderna som uppstår vid 

installationen och leverans blir återbetalda allt efter som kontraktet löper och att en bank får täcka 

upp för de finansiella riskerna. 

 Affärsmodell 2 

Affärsmodell 2 hämtar främst inspiration från samordnat ägande som beskrivs i avsnitt 2.4. 

5.5.2.1 Värdeerbjudande 

När det gäller samordnat ägande finns det idag säkerligen flera olika varianter i olika delar av världen 

men för fallstudieobjektet finns denna affärsmodell ännu bara på agendan. Energibolagen skulle 

exempelvis själva kunna ta på sig ansvaret för driften och underhållet av anläggningen eller alternativt 

realisera solcellsparker som föreningar där medlemmarna ansvarar för dessa aktiviteter. I det senare 

fallet kan energiföretaget vara involverat genom inköp av den producerade elen. Genom att behålla 
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drift- och underhållsaktiviteter inom företaget skulle det dock istället vara möjligt att låta slutkunderna 

hyra in sig på produktionen och på så sätt slippa ansvar och risker. Om ägandet av solcellsanläggningen 

stannar kvar hos leverantören efter leverans kan detta jämföras med tredjepartsägande. 

5.5.2.2 Kundförbindelse 

Som nämnts i tidigare avsnitt är samordnat ägande en affärsmodell som lämpligen kan riktas mot 

kunder som inte har någon egen passande yta för solceller, exempelvis kunder som bor i lägenheter. 

Den korta uppsägningstiden i dagens rörliga avtal möjliggör för närvarande att kunder lätt kan byta 

leverantör om ett missnöje uppstår. Realiserandet av solcellsparker där kunden är ägare skulle dock 

kunna hjälpa till att skapa en trygghet i kundrelationen för en längre tidsperiod. Beroende på hur 

involverat energibolaget är efter leverans krävs det olika mycket kundkontakt och kundrelationen blir 

inte lika nära som vid föregående affärsmodell. Om energibolaget ska sköta drift och underhåll krävs 

det dock mer kundkontakt än om det bara köper in överskottselen.  

5.5.2.3 Infrastruktur 

Markägaren och installatören av solcellsanläggningen blir i detta fall nyckelaktörer att samarbeta med. 

De aktiviteter innan leverans som skiljer sig från affärsmodell 1 är i huvudsak installationsarbetet men 

även införskaffande av investeringskapital. De resurser och aktiviteter som måste innehas av 

energibolaget varierar beroende på hur involverat företaget ska vara efter leverans. Det statliga 

regelverket måste eventuellt förändras så att det kan bli lönsamt för energiföretag att äga 

solcellsanläggningar. Om det är en kommun som är markägare kan samarbetet medföra en plattform 

för diskussion kring stödsystem och regelverk. Nära relationer kan med fördel fortfarande behållas 

med underentreprenörer och installatörer.  

5.5.2.4 Intäktsmodell 

Intäktsströmmar skapas genom att kunderna köper eller hyr in sig på andelar av elproduktionen där 

energibesparingen sedan återbetalar investeringen. Vid försäljning av andelar sker finansieringen 

direkt medan uthyrning fördröjer betalningen och gör att en bank eventuellt måste involveras. Ett 

högre elpris är att föredra för att återbetalningstiden för investeringen ska minska och nya skatteregler 

kan krävas beroende på hur involverat företaget ska vara efter leverans.  

 Affärsmodell 3 

Denna affärsmodell är en kombination mellan affärsmodell 1 och 2 och hämtar således inspiration 

från tredjepartsägande, integrerad försäljning samt samordnat ägande. 

5.5.3.1 Värdeerbjudande 

Energibolagen skulle även genom att kombinera affärsmodell 1 och 2 kunna realisera en ”solcellspark” 

direkt på medlemmarnas fastigheter. Genom att ägandeskapet av solcellsanläggningarna behålls hos 

energibolagen kan det också skapas nya möjligheter för drift och underhåll genom att erbjudandet kan 

fokusera på funktion och prestanda. Eventuellt kan företaget även lägga till effektstyrningstjänster och 

styra produktionsenheterna som virtuella kraftverk. Vid denna tillämpning kan solcellsanläggningarna 

med fördel kombineras med andra mikroproducerande tekniker och med lagringsenheter. Därmed 

skulle företaget kunna styra bort effekttoppar och minska belastningen på elnätet. Övriga 

energieffektiviseringsprodukter och tilläggstjänster skulle kunna erbjudas som modulbaserade 

värdeerbjudande och kundanpassas efter önskemål, behov och förutsättningar. Även om det i 

dagsläget inte är aktuellt att driva solcellsanläggningar som virtuella kraftverk kan det skapas 

konkurrensfördelar om förberedelser görs under tiden som batterier och lagringsteknik utvecklas. 
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5.5.3.2 Kundförbindelse 

Såväl privatpersoner som fastighetsägare och industrier lämpar sig som målgrupp för denna 

affärsmodell då erbjudandet kan kundanpassas. Erbjudandet skulle kunna riktas mot kunder i antingen 

lägenheter genom avtal med fastighetsägaren eller villor direkt till slutkonsumenten. Nära 

kundrelationer är en förutsättning för denna affärsmodell då företaget kan komma att behöva tillgång 

till anläggningarna vid reparation och servicearbeten. Precis som för tredjepartsägande skapas värde 

genom en utökad kunskap om kundens behov. Kunden behöver inte ha någon teknisk eller 

administrativ kunskap utan lämnar detta åt leverantören. 

5.5.3.3 Infrastruktur 

Om solcellsparken installeras på lägenhetsfastigheter krävs det samarbete med fastighetsägare men i 

övrigt kan antalet involverade aktörer minska då det inte krävs någon extern markägare. Bank, 

försäkringsbolag och installatör blir alla viktiga nyckelaktörer men även i detta fall bör företaget redan 

inneha de resurser som krävs för att tillämpa affärsmodellen. Det krävs dock förändringar i det statliga 

regelverket så att det kan bli lönsamt för företagen att behålla ägandet av solcellsanläggningarna. 

Solcellsparkerna kan dock fortfarande realiseras som föreningar där medlemmarna äger andelar. I 

detta fall kan ett mervärde skapas då solcellerna kan beställas i större partier men alla fördelar 

relaterade till energibolagets involvering under drift- och underhållsfasen försvinner. 

5.5.3.4 Intäktsmodell 

Affärsmodellen kräver ett högre elpris samt att underlaget för energiskatten beräknas per anläggning 

för att det ska vara lönsamt att införa nya ägarstrukturer gällande solceller. Företaget behöver dock 

inte vänta på att regelverket ändras utan kan förekomma ändringen genom att först tillämpa 

affärsmodell 1 och 2 separat. Skalfördelar kan erhållas genom att solcellsanläggningarna beställs i 

större partier och intäktsströmmar skapas genom abonnemang på el eller energieffektiviseringsavtal.  
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6 Slutsats och framtida studier 
Mikroproduktion är ett nytt framväxande substitut mot traditionell elförsäljning som hotar företag 

inom såväl elhandel som eldistribution. Svenska energibolags nuvarande sätt att möta detta nya 

marknadshot är inte hållbart och behöver förändras. Det finns mycket inspiration att hämta vad gäller 

affärsmodeller och nya angreppssätt från länder med en mer utvecklad marknad för solceller och 

distribuerad elproduktion. Genom att tillämpa och kombinera andra affärsmodeller än kundägande 

kan konkurrensfördelar erhållas även om det samtidigt krävs en del politiska beslut och förändringar i 

det statliga stödsystemet. Energibolagen borde dock kunna förekomma en förändring med nya 

affärsmodeller och samtidigt även påverka politiken genom exempelvis de branschorganisationer som 

existerar idag. 

I denna rapport har det studerats vilka barriärer som måste överbryggas för att marknaden av 

mikroproduktion av solel ska kunna expandera, vilka möjligheter och hot som energibolag ställs inför 

när marknaden för distribuerad elproduktion och mikroproduktion av solel expanderar samt vilka 

affärsmodeller relaterat till mikroproduktion som energibolag använder sig av idag. Detta har utförts 

för att kunna besvara hur energibolag kan utveckla sina affärsmodeller för att på ett hållbart sätt främja 

distribuerad elproduktion och mikroproduktion av solel. Arbetet resulterade i en sammanställning av 

17 teoretiska barriärer som förhindrar expansion av marknaden för mikroproduktion av solel vilka 

kunde identifieras genom en studie av existerande forskning inom området. Vidare kartlades genom 

en e-fokusgruppsdiskussion och skrivbordsforskning 38 möjligheter och 27 hot som energibolag ställs 

inför när marknaden för distribuerad elproduktion och mikroproduktion av solel expanderar. Slutligen 

utfördes en fallstudie som identifierade hur energibolag idag tar sig an en expanderande marknad för 

distribuerad elproduktion och mikroproduktion av solel. De teoretiska och det empiriska resultaten 

jämfördes och ett resonemang fördes kring förändringsbehov i omvärlden. Förslag till nya 

affärsmodeller har även presenterats. Därmed har samtliga delar av frågeställningen samt syftet med 

arbetet uppnåtts. 

Tidigare forskning har extraherat relevant kunskap från länder med en mer utvecklad marknad för 

mikroproducerande anläggningar, t.ex. Tyskland, Japan och USA, och denna rapport bygger vidare på 

denna kunskap och relaterar till marknadsförutsättningarna i Sverige. Rapporten bidrar med nya 

insikter till det nuvarande forskningsläget genom att samla och sammanfoga kunskap från olika grenar 

inom näringsliv och forskning och presenterar en nulägesbeskrivning som kan användas för utveckling 

av affärsmodeller inom området. Resultatet kan utifrån de fastställda kriterierna för valet av 

fallstudieobjekt generaliseras till att omfatta energibolag i Sverige som arbetar med eldistribution, 

elhandel samt försäljning av solceller. Arbetet kan användas som inspiration för energibolag som vill 

utveckla sin verksamhet till att inkludera försäljning av solceller eller för vidareutveckling av företagens 

affärsmodeller inom området. Målgruppen för rapporten är främst energibolag och andra aktörer som 

arbetar med utveckling av energimarknaden men resultatet är även användbart i utvecklingen av 

styrmedel som syftar till att främja mikroproduktion av solel. 

För framtida forskning inom området rekommenderas det att en marknadsundersökning utförs som 

mer genomgående studerar kundernas perspektiv på affärsmodeller för mikroproduktion av solel. 

Detta behövs för att affärsmodellerna ska kunna möta kundernas efterfrågan på ett fullgott sätt. 

Vidare bör även det statliga stödsystemet och regelverken studeras och utvärderas för att garantera 

deras effektivitet och hållbarhet. Omgivande förhållanden bör jämföras mellan olika länder för att 

studera under vilka yttre omständigheter en affärsmodell är framgångsrik. En hållbarhetsanalys av de 
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olika föreslagna affärsmodellerna är också nödvändig och andra studier skulle även kunna innefatta 

andra mikroproducerande tekniker och deras tillämplighet för nya affärsmodeller inom området. För 

att finna nya innovativa affärsmodeller bör en innovationsprocess utföras med exempelvis 

Osterwalder & Pigneur (2010) som guide.  



61 
 

Referenser 

ABB, 2001. Distribuerad elproduktion, alternativa energikällor och uthållighet. ABB tidning, pp. 31-33. 

Ackermann, T., Andersson, G. & Söder, L., 2001. Distributed generation: a definition. Electric Power 

Systems Research, Volym 57, p. 195–204. 

Barquet, A. P. B. o.a., 2013. Employing the business model concept to support the adoption of 

product-service systems (PSS). Industrial Marketing Management, Volym 42, pp. 693-704. 

Carlsson, K., Hammarberg, R. & Hultin, K., 2015. Allmänheten och klimatförändringen 2015, 

Stockholm: WSP. 

Cherunilam, F., 2010. Business Environment. 1 red. Mumbai: Himalaya Publishing House. 

Coers, M., Gardner, C., Higgins, L. & Raybourn, C., 2001. Benchmarking: A Guide for Your Journey to 

Best-Practice Processes. Houston, Texas: American Productivity & Quality Center. 

De Schepper, E., Van Passel, S., Manca, J. & Thewys, T., 2012. Combining photovoltaics and sound 

barriers - A feasibility study. Renewable Energy, Volym 46, pp. 297-303. 

Doane, D. & MacGillivray, A., 2001. Economic Sustainability - The business of staying in business, 

London: The Sigma Project. 

Drury, E. o.a., 2012. The transformation of southern California's residential photovoltaics market 

through third-party ownership. Energy Policy, Volym 42, pp. 681-690. 

Energimyndigheten, 2015a. Solceller moduler. [Online]  

Available at: http://www.energimyndigheten.se/tester/tester-a-o/solceller-moduler/ 

[Använd 13 03 2016]. 

Energimyndigheten, 2015b. Om ursprungsgarantier. [Online]  

Available at: http://www.energimyndigheten.se/fornybart/ursprungsgarantier/mer-om-

ursprungsgarantier/ 

[Använd 24 03 2016]. 

Energimyndigheten, 2015c. Om elcertifikatsystemet. [Online]  

Available at: http://www.energimyndigheten.se/fornybart/elcertifikatsystemet/om-

elcertifikatsystemet/ 

[Använd 24 03 2016]. 

Energimyndigheten, 2016a. Stöd till solceller. [Online]  

Available at: http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/stod-till-solceller/ 

[Använd 24 03 2016]. 

Energimyndigheten, 2016b. Delredovisning av uppdraget att ta fram ett förslag till strategi för ökad 

användning av solel, Eskilstuna: Energimyndigheten. 



62 
 

ERA Svensk Energi, 2013. Nya regler för elnätsavgifter. [Online]  

Available at: http://www.svenskenergi.se/ERA/Nyheter/2013/Nya-regler-for-elnatsavgifter/ 

[Använd 22 07 2016]. 

Eronen muntl., J., 2016. Upplands Energi: Verksamhetsstyrning och samhällsansvar [Intervju] (12 04 

2016). 

Euchner, J. & Ganguly, A., 2014. Business Model Innovation in Practice. Research-Technology 

Management, Nov-Dec, pp. 33-39. 

Europeiska Kommissionen, 2016. Energy Performance Contracting. [Online]  

Available at: http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/european-energy-service-

companies/energy-performance-contracting 

[Använd 16 07 2016]. 

Europeiska Unionen, 2015. Energi. [Online]  

Available at: http://europa.eu/pol/ener/index_sv.htm 

[Använd 09 03 2016]. 

EU-upplysningen, 2016. EU har 28 medlemsländer. [Online]  

Available at: http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Medlemskap-och-historik/EU-har-28-

medlemslander/ 

[Använd 09 03 2016]. 

Finsholm muntl., A., 2016. Upplands Energi: Solcellsförsäljning [Intervju] (14 04 2016). 

Funkhouser, E., Blackburn, G., Magee, C. & Rai, V., 2015. Business model innovationsfor deploying 

distributed generation: The emergin landscape of community solar in the U.S.. Energy Research & 

Social Science, Volym 10, pp. 90-101. 

Gillham, B., 2005. Research Interviewing: The range of techniques. Maidenhead: Open University 

Press. 

Häberlin, H., 2012. Photovoltaics: System Design and Practice. Chichester, West Sussex: John Wiley & 

Sons. 

Hague, P. N., Hague, N. & Morgan, C.-A., 2013. Market Research in Practice. 2 red. Croydon: Kogan 

Page. 

Hennink, M. M., 2015. Focus Group Discussions, New York: Oxford Scholarship Online. 

Huijben, J., G.P.J., V. & Podoynitsyna, K., 2015. Mainstreaming solar: Stretching the regulatory regime 

through business model innovation. Environmental Innovation and Societal Transitions. 

Huijben, J. & Verbong, G., 2013. Breakthrough without subsidies? PV business model experiments in 

the Netherlands. Energy Policy, Volym 56, p. 362–370. 

International Energy Agency, 2002. Distributed Generation in Liberalised Electricity Markets, Paris: 

Interntional Energy Agency. 



63 
 

International Energy Agency, 2013. Energy Policies of IEA Countries: Sweden, Paris: International 

Energy Agency. 

International Institute for Sustainable Development, 1992. Business Strategy for Sustainable 

Development: Leadership and Accountability for the 90s. Winnipeg: Diane Pub. Co. 

Jones, T. & Petrie, E., 2000. Uppgraderat nät: Distribuerad produktion med virtuell styrning. ABB 

tidning, pp. 13-21. 

Jordbruksverket, 2016. Investeringsstöd till förnybar energi. [Online]  

Available at: 

https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/investeringar/fo

rnybarenergi.4.6ae223614dda2c3dbc44f7d.html 

[Använd 24 03 2016]. 

Juntunen, J. K. & Hyysalo, S., 2015. Renewable micro-generation of heat and electricity - Review on 

common and missing socio-technical configurations. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 

Volym 49, p. 857–870. 

Kannegiesser, M. & Günther, H.-O., 2014. Sustainable development of global supply chains - part 1: 

sustainability optimization framework. Flexible Services and Manufacturing Journal, 26(1), pp. 24-47. 

Kaplan, S., 2012. The Business Model Innovation Factory. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons. 

Kira, M. & van Eijnatten, F. M., 2008. Socially Sustainable Work Organizations: A Chaordic Systems 

Approach. Systems Research and Behavioral Science, 25(1), pp. 743-756. 

Klintefelt muntl., P., 2016. Upplands Energi: Elnätsutveckling och marknadsförändringar [Intervju] (14 

04 2016). 

Konsumenternas Energimarknadsbyrå, 2016a. Relation till elnätsföretaget. [Online]  

Available at: http://www.energimarknadsbyran.se/El/Mikroproduktion/Relationen-till-

elnatsforetaget/ 

[Använd 15 03 2016]. 

Konsumenternas Energimarknadsbyrå, 2016b. Relation till elhandelsföretaget. [Online]  

Available at: http://www.energimarknadsbyran.se/El/Mikroproduktion/Relationen-till-

elhandelsforetaget/ 

[Använd 15 03 2016]. 

Kowalkowski, C. & Kindström, D., 2012. Tjänster och helhetslösningar. 1:1 ed. Malmö: Liber. 

Kvale, S. & Brinkmann, S., 2014. Den kvalitativa forksningsintervjun. 3 red. Lund: Studentlitteratur. 

Lang, T., Ammann, D. & Girod, B., 2015. Profitability in absemce of subsidies: A techno-economic 

analysis of rooftop photovoltaic self-consumption in residential and commercial buildings. 

Renewable Energy, Volym 87, pp. 77-87. 

Lindahl, J., 2015. Svensk sammanfattning av IEA-PVPS National Survey Report of PV power 

applications in Sweden 2014, Stockholm: Energimyndigheten. 



64 
 

Lynn, P. A., 2010. Elecricity from Sunlight: An Introduction to Photovoltaics. Chichester, West Sussex: 

John Wiley & Sons. 

McPhee, N., 2007. Business to Business Research. i: M. van Hamersfeldt & C. de Bont, red. Market 

Research Handbook. West Sussex: John Wiley & Sons, pp. 251-265. 

Mertens, K., 2014. Photovoltaics: Fundamentals, Technology and Practice. 1 red. Chichester, West 

Sussex: John Wiley & Sons. 

Mignon, I. & Bergek, A., 2015. System- and actor-level challenges for diffusion of renewable 

electricity technologies: an international comparison. Journal of Cleaner Production, pp. 1-11. 

Nohlgren, I., Herstad Svärd, S., Jansson, M. & Rodin, J., 2014. El från nya och framtida anläggningar 

2014, Stockholm: Elforsk. 

Nord Pool, 2016a. About us. [Online]  

Available at: http://nordpoolspot.com/About-us/ 

[Använd 24 03 2016]. 

Nord Pool, 2016b. The power market. [Online]  

Available at: http://nordpoolspot.com/How-does-it-work/ 

[Använd 24 03 2016]. 

Nord Pool, 2016c. Day-ahead market. [Online]  

Available at: http://nordpoolspot.com/How-does-it-work/Day-ahead-market-Elspot-/ 

[Använd 24 03 2016]. 

Österlund muntl., H., 2016. Upplands Energi: Elnät och distribution [Intervju] (12 04 2016). 

Osterwalder, A. & Pigneur, Y., 2010. Business Model Generation: A Handbook for Visionaires, Game 

Changers and Challengers. Hoboken, New jersey: John Wiley & Sons Inc.. 

Overholm, H., 2015. Spreading the rooftop revolution: What policies enable solar-as-a-service?. 

Energy Policy, Volym 84, pp. 69-79. 

Palm, A., 2015. An emerging innovation system deployment of building-sited solar photovoltaics in 

Sweden. Environmental Innovation and Societal Transitions, Volym 15, pp. 140-157. 

Pepermans, G. o.a., 2005. Distributed generation: definition, benefits and issues. Energy Policy, 

Volym 33, p. 787–798. 

Rai, V. & Robinson, S. A., 2013. Effective information channels for reducing costs of environmentally-

friendly technologies: evidence from residential PV markets. Environmental Research Letters, Volym 

8, pp. 1-8. 

Regeringskansliet, 2015a. Sveriges regering. [Online]  

Available at: http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2014/10/sveriges-regering/ 

[Använd 09 03 2016]. 



65 
 

Regeringskansliet, 2015b. Klimatavtal klubbat i Paris. [Online]  

Available at: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/12/klimatavtal-klubbat-i-paris/ 

[Använd 09 03 2016]. 

Regeringskansliet, u.d. Regeringens prioriteringar. [Online]  

Available at: http://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-prioriteringar/ 

[Använd 09 03 2016]. 

Regeringskansliet, u.d. Sverige som föregångsland för minskade klimatutsläpp. [Online]  

Available at: http://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-prioriteringar/sverige-som-

foregangsland-for-minskade-klimatutslapp/ 

[Använd 09 03 2016]. 

Reim, W., Parida, V. & Örtqvist, D., 2014. Product-Service Systems (PSS) business models and tactics - 

a systematic literature review. Journal of Cleaner Production, pp. 1-15. 

DOI:10.1016/j.jclepro.2014.07.003. 

Retriever Business, 2016a. Upplands Energi AB. [Online]  

Available at: http://web.retriever-

info.com.e.bibl.liu.se/services/businessinfo/displayBusinessInfo?orgnum=5561252791 

[Använd 25 02 2016]. 

Retriever Business, 2016b. Bixia AB. [Online]  

Available at: http://web.retriever-

info.com.e.bibl.liu.se/services/businessinfo/displayBusinessInfo?orgnum=5565442638 

[Använd 23 02 2016]. 

Retriever Business, 2016c. E.ON Försäljning Sverige Aktiebolag. [Online]  

Available at: http://web.retriever-

info.com.e.bibl.liu.se/services/businessinfo/displayBusinessInfo?orgnum=5560145889 

[Använd 23 02 2016]. 

Retriever Business, 2016d. Fortum Markets AB. [Online]  

Available at: http://web.retriever-

info.com.e.bibl.liu.se/services/businessinfo/displayBusinessInfo?orgnum=5565490678 

[Använd 23 02 2016]. 

Retriever Business, 2016e. Göteborgs Energi Din El AB. [Online]  

Available at: http://web.retriever-

info.com.e.bibl.liu.se/services/businessinfo/displayBusinessInfo?orgnum=5565724696 

[Använd 23 02 2016]. 

Retriever Business, 2016f. Switch Nordic Green AB. [Online]  

Available at: http://web.retriever-

info.com.e.bibl.liu.se/services/businessinfo/displayBusinessInfo?orgnum=5565674347 

[Använd 23 02 2016]. 

Retriever Business, 2016g. Telge Energi Aktiebolag. [Online]  

Available at: http://web.retriever-



66 
 

info.com.e.bibl.liu.se/services/businessinfo/displayBusinessInfo?orgnum=5564988029 

[Använd 23 02 2016]. 

Richter, M., 2013. German utilities and distributed PV: How to overcome barriers to business model 

innovation. Renewable Energy, Volym 55, pp. 456-466. 

SCB, 2014. Var fjärde i Sverige är högutbildad. [Online]  

Available at: http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/utbildning-jobb-och-

pengar/befolkningens-utbildning/ 

[Använd 10 03 2016]. 

Shum, K. L. & Watanabe, C., 2007. Photovoltaic deployment strategy in Japan and the USA — an 

institutional appraisal. Energy Policy, Volym 35, p. 1186–1195. 

Skatteverket, 2016a. Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el. [Online]  

Available at: 

http://www.skatteverket.se/privat/fastigheterbostad/mikroproduktionavfornybarel/skattereduktion

formikroproduktionavfornybarel.4.12815e4f14a62bc048f4220.html 

[Använd 18 03 2016]. 

Skatteverket, 2016b. Försäljning av överskottsel. [Online]  

Available at: 

http://www.skatteverket.se/privat/fastigheterbostad/mikroproduktionavfornybarel/forsaljningavove

rskottsel.4.3aa8c78a1466c58458750f7.html 

[Använd 24 03 2016]. 

Skatteverket, 2016c. Energiskatt på el. [Online]  

Available at: 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/energiskatter/energisk

attpael.4.15532c7b1442f256bae5e4c.html 

[Använd 22 07 2016]. 

SolEl-programmet, 2015a. Ekonomi och kostnader. [Online]  

Available at: http://solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/EkonomiskaFragor/ 

[Använd 13 03 2016]. 

SolEl-programmet, 2015b. Moduler och cellteknologi. [Online]  

Available at: http://solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/Moduler/ 

[Använd 13 03 2016]. 

SolEl-programmet, 2015c. Motiv och tilläggsvärden. [Online]  

Available at: http://solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/MotivTillaggsvarden/ 

[Använd 13 03 2016]. 

SolEl-programmet, 2016. Energiberäkningar. [Online]  

Available at: 

http://www.solelprogrammet.se/projekteringsverktyg/energiberakningar/#Solen%20som%20energi

k%C3%A4lla 

[Använd 12 03 2016]. 



67 
 

Strupeit, L. & Palm, A., 2015. Overcoming barriers to renewable energy diffusion: business models for 

customer-sited solar photovoltaics in Japan, Germany and the United States. Journal of Cleaner 

Production, pp. 1-13. 

Subba Rao, P., 2010. Strategic management. Mumbai: Himalaya Publishing House. 

Svensk Energi, 2015. Elåret 2014, Stockholm: Svensk Energi. 

Svensk Energi, 2016a. Svensk Elmarknadshandbok. [Online]  

Available at: http://www.elmarknadshandboken.se/handbok.html 

[Använd 29 03 2016]. 

Svensk Energi, 2016b. Konsumentprisets delar - halva kostnaden politiskt beslutad. [Online]  

Available at: http://www.svenskenergi.se/Elfakta/Elmarknaden/Konsumentprisets-delar/ 

[Använd 16 07 2016]. 

Svensk Solenergi, 2015. Medlemsföretag. [Online]  

Available at: http://www.svensksolenergi.se/medlemsfoeretag 

[Använd 08 01 2016]. 

The Hofstede Centre, 2016. Sweden. [Online]  

Available at: http://geert-hofstede.com/sweden.html 

[Använd 10 03 2016]. 

Upplands Energi, 2013. Årsredovisning 2012, Björklinge: Upplands Energi. 

Upplands Energi, u.d. Upplands Energi. [Online]  

Available at: http://upplandsenergi.se/omoss/35291.om_oss.html 

[Använd 12 02 2016]. 

Utredningen om nettodebitering av el, 2013. Beskattning av mikroproducerad el m.m. SOU 2013:46, 

Stockholm: Finansdepartementet. 

Vasseur, V. & Kemp, R., 2015. The adoption of PV in the Netherlands: A statistical analysis of 

adoption factors. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volym 41, pp. 483-494. 

Wallén muntl., U., 2016. Upplands Energi: Elhandel och marknadsutveckling [Intervju] (12 04 2016). 

World Commission on Environment and Development, 1987. Our Common Future (Brundtland 

Report), Oxford: Oxford University Press. 

Yin, R. K., 2007. Fallstudier: design och genomförande. 1 red. Stockholm: Liber. 

Zhang, F., Deng, H., Margolis, R. & Su, J., 2015. Analysis of distributed-generation photovoltaic 

deployment, installation time and cost, market barriers, and policies in China. Energy Policy, Volym 

81, pp. 43-55. 

Zott, C., Amit, R. & Massa, L., 2011. The Business Model: Recent Developments and Future Research. 

Journal of Management, 37(4), pp. 1019-1042. 



 

68 
 

  



 

69 
 

Appendix A – Inbjudan till e-fokusgrupp 
Flera energibolag i Sverige erbjuder idag produkter och tjänster relaterade till mikroproduktion av solel. 

Detta kan verka irrationellt då ett ökat antal kunder som producerar en del av sin el själva leder till ett 

minskat elbehov per kund och därmed lägre lönsamhet för energibolagen. Nya styrmedel och 

lagstiftning samt en ökande efterfrågan på mikroproducerande anläggningar skapar därför ett behov 

av förändring av energibolagens nuvarande affärsmodeller. Existerande forskning konstaterar vidare 

att perspektiven gällande distribuerad elproduktion och mikroproduktion måste förändras för att 

energibolag inte ska ta skada på lång sikt.  

 

Ni är härmed inbjudna till att delta i en online-diskussion som en del av en studie med det övergripande 

syftet att undersöka hur svenska energibolag kan utveckla sina affärsmodeller för att på ett effektivt 

och hållbart sätt främja distribuerad elproduktion och mikroproduktion av solel. 

Syfte 

Det specifika syftet med diskussionen är att extrahera kunskap från marknadsaktörer och lyfta fram 

olika perspektiv om hur omgivande förutsättningar förändras och vilka utmaningar som energibolag 

ställs inför när marknaden för mikroproduktion expanderar. 

Praktisk information 

Diskussionerna kommer att föras via ett internetforum och en länk kommer att skickas ut till alla 

deltagare i förväg. Forumet kommer att vara öppet under 5e – 6e april och runt 30 deltagare från olika 

energibolag är inbjudna. Deltagarna förväntas att gå in på forumet några gånger per dag och bidra 

med sina perspektiv i de olika diskussionerna. Er medverkan, som endast kostar er den tid ni väljer att 

avsätta när forumet är öppet, kommer vara till stor hjälp i projektet. Tyvärr erbjuds inte någon 

ersättning utöver det kunskapsutbyte som diskussionerna medför. Svara gärna på denna inbjudan så 

att jag vet ungefär hur många som kommer att delta i diskussionerna. 

Resultatet 

En sammanfattning av diskussionerna kommer att sammanställas och skickas ut till deltagarna efter 

att forumet har avslutats. Huvudrapporten kommer att färdigställas under våren, vara offentligt 

tillgänglig och kan skickas vid efterfrågan. 

 

 

 

 

Vill ni ha mer information eller har andra frågor eller synpunkter är ni välkomna att höra av er. 

Med vänlig hälsning, 

Johan Arvidsson 
johan.arvidsson@sweco.se  Civilingenjörsstudent  M.Sc. Examensarbete 

johar284@student.liu.se Energi, Miljö, Management Sweco 

073 – 081 76 35 Linköpings universitet  
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Appendix B – Diskussionsfrågor för e-fokusgrupp 
Stort tack för att du valt att delta i denna fokusgruppsdiskussion om mikroproduktion och distribuerad 

elproduktion. I detta dokument finns diskussionsfrågorna angivna tillsammans med små introduktioner 

som är skrivna utifrån relevanta vetenskapliga artiklar inom området. Referenser är ej angivna men 

kan delges vid förfrågan. I dokumentets första stycke definieras mikroproduktion och distribuerad 

elproduktion för att diskussionerna ska kunna föras i ett begreppsmässigt samförstånd. Av 

definitionerna framgår att termerna är närbesläktade. Läs gärna igenom frågorna och fundera ut 

lämpliga inlägg i förväg för att diskussionerna ska kunna starta så fort som möjligt. 

Terminologi 

Distribuerad elproduktion:  En elproduktionsenhet som är direkt kopplad till distributions-

nätet eller på kundsidan av elmätaren. 

Mikroproduktion:  Produktion och konsumtion av el då in- och utmatning sker genom 

samma anslutningspunkt, huvudsäkring och elmätare  med en  

huvudsäkringen som inte överstiger 100 Ampere. 

Fråga 1 – Utmaningar 

Elhandels- och elnätsbolag arbetar idag för att underlätta för konsumenter som vill bli 

mikroproducenter av el och det sker en hel del förändringar på elmarknaden som kräver anpassning. 

Som ett resultat tvingas energibolag att utveckla sina traditionella sätt att arbeta inom såväl 

nätverksamhet som handel. Frågorna 2 – 5 presenterar en del utmaningar som kan identifieras i teori 

och praktik men listan kan med all säkerhet utökas. 

Vilka utmaningar ställs ert energibolag inför när elmarknaden blir mer distribuerad? 

Fråga 2 – Nätproblematik 

För såväl energisystemet i stort som för solceller specifikt låser gamla och beprövade tekniker ute nya 

innovationer genom en svårförändrad infrastruktur och lägre inlärningskostnader. Det råder idag 

oenigheter kring om en övergång till en mer distribuerad elproduktion faktiskt genererar mer nytta än 

de kostnader som uppstår genom exempelvis uppgradering av elnätet. Kostnaden för underhåll och 

förstärkning kan även komma att spridas ut över kunder som inte är mikroproducenter vilket skapar 

en skev kostnadsfördelning. 

Hur kan man säkerställa en rättvis fördelning av de kostnader som uppstår när elnätet ska anpassas till 

mikroproduktion och en distribuerad elproduktion? 

Fråga 3 – Kundrelationer 

När en elhandelskund väljer att börja producera en del av sin el själva blir de till viss del konkurrenter 

med sitt elhandelsbolag som då inte längre får leverera hela elbehovet till kunden. Övergången till en 

mer distribuerad elproduktion kan därför kräva förändringar i relationen mellan kund och företag. En 

del energibolag i andra länder som Tyskland och USA erbjuder idag exempelvis helhetsmodeller där 

företaget säljer el från en anläggning som är monterad direkt på kundens fastighet. 

Hur ser ni att kundrelationerna kommer att förändras om elmarknaden blir mer distribuerad? 
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Fråga 4 – Affärsmodeller 

En affärsmodell kan både forma och formas av den institutionella omgivning i vilken den verkar och 

när det gäller solceller och distribuerad elproduktion finns det mycket inspiration att hämta från andra 

länder. Flera existerande affärsmodeller kan identifieras som kan särskiljas genom exempelvis deras 

ägarstrukturer. Ett exempel är samordnat ägande som kan innebära att ett energibolag samordnar och 

driver ett solcellsprojekt med ett flertal ägare eller specifika kunder. Ett annat exempel är 

tredjepartsägande som innebär att ett tjänsteföretag erbjuder en solcellsanläggning som ett 

helhetsprojekt finansierat från en tredje part enligt ett leasingavtal eller ett elförsäljningsavtal. I så 

kallad cross-selling säljs solceller som tillval integrerade i andra produkter, t.ex. prefabricerade hus. 

Listan på affärsmodeller och variationer kan göras lång då en underbyggande faktor för en 

framgångsrik affärsmodell är att vara unik i sin karaktär. Svenska entreprenörer inom området strävar 

efter att diversifiera sig och energibolag experimenterar med försäljning av solcellssystem och 

elförsäljning men utan att någon direkt specialisering kan identifieras. 

Hur ser möjligheterna för såväl teknisk som affärsmässig innovation ut inom området för 

mikroproduktion och distribuerad elproduktion? 

Fråga 5 – Styrmedel 

Flera mindre förändringar i det statliga stödsystemet har gjort att det idag finns ett flertal olika 

styrmedel med syfte att understödja och sprida förnyelsebar energiteknik och solceller. Dessa 

styrmedel har dock inte varit anpassade för mikroproduktion eller inneburit en diskontinuitet med 

bristande långsiktighet och en maxgräns för antalet anläggningar som har omfattats. Solceller kan 

innebära ett skydd mot volatila elpriser men långsam administration och styrmedelsrelaterade risker 

och osäkerheter kan bli ett hinder för ett utökat användande. Inlärningskostnader kan också 

uppkomma till följd av instabilitet vilket utgör en osäkerhetsfaktor för alla intressenter. 

Hur kan stödsystemet för mikroproduktion och distribuerad elproduktion i Sverige förbättras? 

 

 

 

 

 

 

 

Vill ni ha mer information eller har andra frågor eller synpunkter är ni välkomna att höra av er. 

Med vänlig hälsning, 

Johan Arvidsson 
johan.arvidsson@sweco.se  Civilingenjörsstudent  M.Sc. Examensarbete 

johar284@student.liu.se Energi, Miljö, Management Sweco 

073 – 081 76 35 Linköpings universitet 
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