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Sammanfattning 

I dagens samhälle krävs en stabil och pålitlig elförsörjning då allt fler vill ha 

tillgång till el och industrier vill automatisera sina verksamheter. Detta 

påverkar elnätets belastning vilket leder till mer förluster i nätet. Producenter 

kan vara med och influera detta genom att producera energi närmare 

konsumenterna. För detta fås en ersättning från elnätsbolagen för den nyttan 

som producenterna bidrar med. Ersättningen saknar dock tydliga riktlinjer på 

hur den ska beräknas och betalas ut. Det finns därför ett behov av att utveckla 

en gemensam grund som elnätsbolagen kan använda sig av vid framtagning av 

ersättningen. 

Syftet med denna studie är att bidra till att ta fram vilka faktorer som är 

relevanta för ersättningen och hur dessa kan hjälpa till i utvecklandet av en 

affärsmodell för ersättningen som både gynnar en hållbar utveckling och 

energiomställningen. Studien utgår från en kvalitativ metod där 

undersökningsprocessen var systematic combining. En fallstudie genomfördes 

på E.ON Energidistribution genom semi-strukturerade intervjuer och analys 

av dokument. Eftersom ersättningen inte har studerats lika djupt tidigare och 

många saknar kunskap om vad den innebär, skapade denna studie en grund att 

stå på för elnätsbolagen när det gäller ersättningen. 

Studien resulterade i ett antal faktorer som består av både mjuka och hårda 

värden. Genom dessa faktorer kunde grunden till en affärsmodell för 

ersättningen skapas via en Business Model Canvas. Olika intressenters åsikter 

togs i beaktning vid utvecklingen av affärsmodellen. De viktigaste faktorerna 

för ersättningen var att den ska vara rättvis, transparent, tydlig och enkel att 

förstå. De visade sig även vara betydelsefullt att involvera ett hållbarhetstänk, 

vilket har lett till att två tillägg har konstruerats, ett miljötillägg och ett 

kapacitetsbristtillägg. 

Nyckelord: Affärsmodell, Business Model Canvas, Intressentmodellen, Triple Bottom 

Line, Legitimitetsteorin 
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Abstract 

In today’s society it is more common for industries to automate their 

businesses and more people are in need of electricity. Therefore, a stable and 

reliable supply of electricity is needed. When more people need electricity, it 

affects the liability of the powerlines which leads to more losses. Producers 

can be a part of the solution by producing closer to the consumers. When 

doing so they have the right to compensation from the electrical companies 

for the utility they bring. However, the compensation lacks clear guidelines of 

how it should be calculated. To develop a common ground for the electrical 

companies they can use when calculating the compensation is therefore 

needed. 

The purpose of this thesis is to contribute with an understanding of which 

factors that are necessary for the compensation and how they can help 

develop a business model for the compensation which supports both the 

environment and the energy policy to 100% renewable energy in electricity 

generation by 2040. The study originates from a qualitative method where 

systematic combining was used. A case study with semi-structured interviews 

and analysis of documents was conducted at E.ON Energy Networks. Since 

the compensation has not been studied as deeply before and many lack 

knowledge of what it means, this study created a foundation for the electricity 

companies to stand on when it comes to the compensation. 

The study resulted in several factors that consist of both tangible and 

intangible values. Through these factors, the foundation of a business model 

for the compensation could be created via a Business Model Canvas. The 

views of various stakeholders were considered in the development of the 

business model. The most important factors for the compensation were that it 

should be fair, transparent, clear and easy to understand. It also proved to be 

essential to involve a sustainable thinking, which led to two additional factors 

being constructed, one environmental factor and one factor for lack of 

capacity. 

Keywords: Business Model, Business Model Canvas, Stakeholder Theory, Triple Bottom 

Line, Legitimacy Theory 
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1. Introduktion 

I detta kapitel introduceras läsaren till vad denna studie kommer att handla om. Begrepp 

som är intressanta för studien presenteras och beskrivs. Bakgrunden till problemet framställs 

och visar därmed var det finns luckor i forskningen och hur denna studie kommer att 

försöka fylla dessa. Därefter presenteras även syftet, frågeställningarna och avgränsningarna 

med studien. 

1.1. Bakgrund 

Elektricitet infördes i Sverige för över 100 år sedan, idag är en säker och stabil 

elförsörjning avgörande för allt fler dagliga sysslor och aktiviteter och ses som 

en självklarhet (Svenska kraftnät & Svensk Energi 2014). När producenter 

ansluter sin produktion till elnätet skapar de nytta till elnätsbolagen. 

Producenterna krävde att få en ersättning för detta varav lagen om 

ersättningen uppkom (Vattenfall 2019). Lagen slår fast att vid egen produktion 

av el har producenten rätt till en ersättning från nätkoncessionshavaren som 

äger ledningsnätet vilken anläggningen är ansluten till (SFS 1997:857, kap. 3 § 

15). Ersättningen ska motsvara det värdet anslutningen ger elnätsbolaget i 

förhållande till så kallad förlustersättning och effektersättning. 

Förlustersättningen baseras på den minskning av förluster som uppstår i 

ledningsnätet vid anslutning av producentens anläggning jämfört med om den 

inte hade anslutits medan effektersättningen motsvarar reduceringen av 

nätkoncessionshavarens kostnader för att vara ansluten till överliggande nät 

tack vare producentens anslutning till dennes nät. 

Allt fler producenter etablerar sig på marknaden, exempelvis kan ett ökat antal 

privatpersoner som installerar egna solceller ses (Energimyndigheten 2018a). 

När fler producenter ansluter sig till elnätet ökar kravet på att ersättningen för 

nyttan producenterna bidrar med är korrekt och rättvist bland producenterna. 

Genom att utforma en mall som ger elnätsbolagen samma grund att stå på kan 

förhoppningsvis hjälpa elnätsbolagen att ersätta mer likvärdigt och 

skillnaderna mellan ersättningar från olika elnätsbolag bör minska. 

Allt eftersom samhället utvecklas mot ett mer hållbart samhälle ställs det högre 

krav på elnätet (Svenska kraftnät & Svensk Energi 2014). Med fler elanvändare 

krävs det att nätet klarar av att leverera el till alla. Elnätet är i behov av att 

byggas ut för att klara den ökade efterfrågan som finns på el och Sveriges 

regering har beslutat att till år 2040 ska energiomställningen ha 

implementerats, det vill säga, all elproduktion ska komma från förnyelsebara 
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källor. Tillsammans med utvecklingen finns det både nationella och globala 

mål som rör både elproduktion och konsumtion. 

För att uppnå dessa krav kan mer lokal förnyelsebar elproduktion skapas 

genom exempelvis vind-, vatten- eller solkraft och här kan producenter vara 

till stor hjälp (Cohen 2017; Energiöverenskommelse 2016). Förnyelsebara 

energikällor står för en liten del av den energi som produceras i världen men 

andelen har ökat drastiskt under de senaste årtionden (Lund 2007). Det går 

också att se en tydlig tillväxt av förnyelsebar energi i Sverige 

(Energimyndigheten 2018b). Förnyelsebara källor är en viktig del för att nå en 

hållbar utveckling (Prabakar m.fl. 2015). Begreppet hållbar utveckling fick först 

mycket uppmärksamhet efter att Brundtlandrapporten myntade ordet år 1987 

(FN- Förbundet Sverige 2012): 

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov 

(FN- Förbundet Sverige 2012, s.1).” 

Hållbar utveckling har expanderat i intresse på grund av att medvetenheten 

hos allmänheten om miljöproblem som orsakats av mänskliga aktiviteter har 

ökat (Kaijser & Larsson-Heidenblad 2018). Då samhället blir allt mer 

hållbarhetsorienterat ses ett värde i att undersöka om denna faktor ska tas i 

beaktning vid ersättningen eftersom inte bara ekonomiska värden utan också 

miljömässiga och sociala värden kan ses för kunderna (Bocken m.fl. 2014; 

Melissen & Moratis 2016; Garvare & Isaksson 2001). Ett företag som inte 

använder sig av ett hållbarhetstänk idag riskerar att förlora samhällets 

förtroende och de söker sig då till andra företag som kan uppnå deras 

hållbarhetskrav. Triple Bottom Line (TBL) är ett verktyg som kan användas 

när helheten är viktig eftersom det tar hänsyn till alla tre perspektiv, 

ekonomiska, sociala och miljömässiga (Elkington 1999). En annan viktig 

aspekt är att ta med olika intressenters intressen, som exempelvis kunder och 

leverantörer, vid framställningen av ersättningen. Freeman (2010) beskriver 

vikten av detta i Intressentmodellen och utgår från att alla intressenter har ett 

värde för ett företag och menar att dessa relationer är viktiga att beakta. 

 

1.2. Energidistributionsbranschen 

Nätverksamheten är reglerad eftersom elnätet som producenterna ansluter sig 

till inte går att välja (Svenska kraftnät & Svensk Energi 2014). Detta beror på 

att det inte är ekonomiskt hållbart att bygga parallella elledningar och 

elnätsföretagen har då monopol på distribution av el inom ett visst geografiskt 
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område. En tillsynsmyndighet, Energimarknadsinspektionen (Ei), agerar som 

tredje oberoende part och granskar elnätsföretagen. 

Det svenska elnätet delas in i tre olika delar; stamnät, regionnät och lokalnät 

(Svenska kraftnät & Svensk Energi 2014), se figur 1. Det är Svenska kraftnät 

som förvaltar och driver Sveriges stamnät och ser till att produktion och 

konsumtion av el är i balans. Stamnätet är de allra största ledningarna och 

transporterar elektrisk energi över långa avstånd och kan jämföras med landets 

motorvägar (E.ON 2019). Regionnäten liknas med landets landsvägar och 

levererar el till större områden genom att transportera el från stamnätet till 

lokalnäten. Regionnäten ägs till större delen av tre nätbolag, Vattenfall, E.ON 

och Ellevio (Svenska kraftnät & Svensk Energi 2014). Lokalnäten levererar el 

till hemmen och mindre industrier. Ledningarna in till hushåll är de allra 

minsta ledningarna och kan jämföras med gång- och cykelbanor (E.ON 2019). 

Producenter som är anslutna till lokal- eller regionnätet har möjlighet att få en 

ersättning för den el de producerar ut till nätkoncessionshavaren. Den 

producerade elen kan sedan distribueras ut till konsumenter i det angivna 

området. Vid högre produktion av el ökar även ersättningen. 
 

Figur 1: Elnätets struktur (E.ON 2019). Använd med tillåtelse. 

 

1.3. Problemformulering 

Enligt ellagen måste elnätsbolagen betala ut en ersättning till dem som 

producerar el och bidrar med nytta till nätet (SFS 1997:857 kap. 3 §15). Ett 

ökat antal producenter gör att fler har rätt till ersättning då de bidrar till 
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nätnytta, s.k. nätnyttoersättning. Med detta ökar också kraven på att 

elnätsbolagen ska ersätta rätt, med det menas att det ska vara tydligt vad som 

ska betalas ut och hur ersättningen ska fördelas (Hemmingsson & Karlsson 

2007). På grund av att energidistributionsbranschen har monopol på 

distribution av el är det viktigt att ersättningen beräknas korrekt då 

producenterna inte har möjlighet att välja vilket elnätsbolag de blir anslutna till. 

I ellagen specificeras dock inte hur denna ersättning ska beräknas, utan bara att 

den ska betalas ut. Detta leder till att elnätsbolagen tolkar hur detta ska 

beräknas olika. 

Det finns endast ett fåtal forskningsstudier där ersättningen är i fokus och dess 

uppbyggnad samt hur den ska beräknas diskuteras, fastän forskningen ser det 

som ett centralt problem (Hemmingsson & Karlsson 2007). Många elnätsbolag 

har svårigheter att omvandla det som står i lagen till praktiken och ersätta sina 

producenter rätt för den faktiska nyttan de gör. Tidigare forskning har framför 

allt fokuserat på tarifferna när det kommer till elproduktion och inte 

ersättningen då många anser att dessa går hand i hand (Gåverud 2014). Ei och 

ellagen säger dock tydligt att dessa ska hanteras separat (SFS 1997:857; 

Energimarknadsinspektionen 2019). Den forskning som har gjorts i relation 

till ersättningen har fokuserat enbart på förlustersättningen på ett specifikt 

kraftslag och ersättningen har därmed inte studerats mer allmänt. Denna studie 

avser att fylla detta utrymme genom att enbart fokusera på ersättningen och 

hur denna kan utformas för att bidra till den utveckling som sker i samhället 

idag när det gäller energiproduktion och förhållandet mellan effektivisering av 

elnätet och hållbar utveckling. 

 

1.4. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att identifiera vilka faktorer som kan påverka 

ersättningen till energiproducenter och därefter undersöka hur dessa faktorer 

kan ligga till grund för en affärsmodell för ersättningen. Syftet är vidare att 

diskutera på vilka sätt modellen kan tänkas gynna en hållbar utveckling och 

energiomställningen. 

Som diskuterats i bakgrunden finns det endast ett fåtal studier som belyser hur 

ersättning till producenter ska beräknas och det finns därför ett behov av en 

beräkningsmodell. Som grund för en beräkningsmodell ligger en affärsmodell 

som tar hänsyn till olika intressenters skilda intressen där affärsmodellen 

kommer att ta upp relevanta faktorer som kan tänkas påverka ersättningen till 

producenterna och som kan hjälpa elnätsbolagen att öka antalet producenter i 
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sin verksamhet. Studien har valts att utföras på E.ON Energidistribution då 

företaget är ett av de största inom eldistributionsbranschen i Sverige och 

producerar och levererar energi till den nordiska marknaden men studien har 

även haft andra stora elnätsbolag i åtanke. Studien kommer att vara allmän för 

hela energidistributionsbranschen då affärsmodellen inte kommer vara 

utformad för ett specifikt elnätsbolag och den kan användas som underlag när 

elnätsbolagen ser över sin prissättning av ersättningen. Studien innefattar 

nyckelpartners som är inblandade i ersättningen och tar deras perspektiv i 

beaktning. En frågeställning har tagits fram för att möta dagens problem med 

ersättningen: 

FS. Vilka faktorer är viktiga för ersättningen och hur kan dessa hjälpa till 

att utveckla en grund till en affärsmodell för att samtidigt främja en hållbar 

utveckling? 

Frågeställningen kommer att bidra med kunskap som kan hjälpa elnätsbolagen 

att kompensera producenterna proportionellt för den nytta de bidrar med. 

Ersättningen blir då mer rättvis och gör att producenterna blir ersatta lika 

mycket för samma nytta oavsett vilket nätbolag en producent är ansluten till. 

1.5. Avgränsningar 

Denna studie har fokuserat på anslutande producenter till den svenska 

marknaden på lokal- och regionnätsnivå, detta då det är där ersättningen ges. 

Jämförelser har gjorts mellan de tre största elnätsbolagen i Sverige, E.ON, 

Ellevio och Vattenfall då dessa har koncession över en majoritet av 

marknaden och anses ha stort inflytande i branschen. Genom att utveckla en 

affärsmodell får elnätsbolagen en gemensam grund att stå på inför val gällande 

ersättningen. Då studien undersöker ersättningen och dess faktorer är priset på 

tariffen irrelevant och har inte tagits i beaktning vid framtagning av priset på 

ersättningen då det står tydligt i ellagen att dessa ska hanteras separat. 

Ersättningen är det pris för den nytta producenterna bidrar med och är något 

elnätsbolagen måste betala ut till sina producenter medan tariffen är de 

nätavgifter de kan kräva från sina producenter och undersökningen omfattar 

uteslutande ersättningen. Undersökningen har valt att fokusera på den 

traditionella affärsmodellen, med hjälp av verktygen BMC och TBL fås ett 

hållbart och inte bara ett ekonomiskt tänk. Studien behandlar inte hållbara 

affärsmodeller eftersom det har visat sig problematiskt för företag att 

implementera dessa (Geissdoerfer m.fl. 2018). Detta gör att implementeringen 
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av affärsmodellen för ersättningen förhoppningsvis kommer vara lättare då 

företag är mer vana att hantera den traditionella affärsmodellen. 

1.6. Disposition 

Denna studie kommer att inledas med ett teorikapitel där en inblick kommer 

ges av funnen relevant teori. Därefter presenteras metodkapitlet där studiens 

uppbyggnad och genomförande är beskriven. Efter detta framställs studiens 

resultat som sedan diskuteras i nästkommande kapitel. Rapporten avslutas 

med en slutsats om vad denna studie har bidragit med till branschen och 

forskningen i helhet där även framtida forskning föreslås och trovärdigheten 

hos uppsatsen framställs. 

2. Teori 

I detta kapitel kommer relevant litteratur för att besvara studiens syfte och forskningsfråga 

att presenteras. De mest relevanta teorierna kommer att introduceras. Kapitlet kommer att 

introducera de olika teorierna för läsaren samt ge en insikt hur de olika teorierna hänger 

ihop och kan vara relevanta för att få en djupare förståelse för hur ersättningen kan 

hanteras. 

Sambanden mellan de olika teorierna visas i figur 2. Först introduceras 

affärsmodeller och hur dessa kan användas för att bygga upp ett företags logik 

(Osterwalder 2004). Sedan presenteras Business Model Canvas (BMC), som är 

ett vanligt förekommande verktyg för att konstruera en affärsmodell hos 

företag (Osterwalder & Pigneur 2010). Här tar företaget reda på vilka 

värderingar och relationer företaget har samt bestämmer hur dessa ska 

utvecklas för att bli lönsamma. Vid utvecklandet av en affärsmodell ger detta 

företaget konkurrensfördelar genom att det finns en tydlig strategi i hur 

elnätsföretaget ska arbeta för att skapa mer lokalproducerad energi och öka 

antalet producenter. Vidare används verktyget Triple Bottom Line (TBL) för 

att affärsmodellen ska utgå från fler perspektiv och inkludera ett mer 

hållbarhetstänk när det kommer till vilket värde företaget vill förmedla i sin 

affärsmodell (Elkington 1999). Det handlar om såväl ekonomiskt perspektiv 

som miljömässigt och socialt perspektiv. 
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Figur 2: Beskrivning av hur de olika teoretiska delarna är förenade. 

Intressentmodellen introduceras sedan då flera intressenter tas i beaktning vid 

utformandet av ersättningen, det är då viktigt att höra olika åsikter för att 

utveckla faktorer som kommer från flera perspektiv (Freeman 2010). Att 

lyssna på intressenternas åsikter ökar möjligheten att bli mer konkurrenskraftig 

på marknaden. Slutligen presenteras legitimitetsteorin som liknar 

intressentmodellen på flera sätt men där fokus ligger på hela samhället istället 

för att dela upp det i grupper (Suchman 1995). Legitimitetsteorin säger att det 

är viktigt för ett företag att bli accepterade av samhället för att klara sig på 

marknaden, genom att lyssna på krav och värderingar från samhället kan 

företaget uppnå legitimitet och växa som företag. 

2.1. Affärsmodell 

Definitionen av en affärsmodell beskrivs som “grunden för hur en organisation 

skapar, levererar och tar emot värde” (Osterwalder & Pigneur 2010, s. 14, fritt 

översatt av författarna). En affärsmodell kan hjälpa ett företag att strukturera 

upp hur de ska driva sin verksamhet för att uppnå lönsamhet (Tikkanen m.fl. 

2005). Genom att skapa en affärsmodell för ersättningen kan elnätsbolagen 

tydliggöra nyttan producenterna gör och skapa en grund för hur processen ska 

gå till för ersättningen. Detta kommer att leda till att elnätsbolagen får en 

tydligare vision för hur företaget ska hantera ersättningen. Idag existerar ingen 

modell och genom utformandet av en affärsmodell berättar företaget vilket 

värde de har att erbjuda sina producenter (Linder & Cantrell 2000). Byggs en 

affärsmodell upp för ersättningen kan den hjälpa elnätsföretag att förstå och 

förutspå hur verkligheten förhåller sig till teorin samt göra företagen redo för 

förändringar som kan uppkomma i framtiden såsom hur bristen på energi, 
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kapacitetsbristen, ska hanteras. Problemet med ersättningen idag är att ingen 

information finns att tillgå över hur ersättningen ska beräknas och betalas ut, 

uppbyggandet av en affärsmodell bemöter denna problematik och lägger en 

grund för elnätsbolagen att utgå ifrån. 

Dagens utveckling när det kommer till elnätsbranschen och de snabba 

förändringar som sker på marknaden gör att affärsbeslut blir allt mer 

komplicerade och svårare att hantera då företag måste vara förberedda på att 

ställa om efter samhällets krav (Osterwalder 2004). Företag ställs också inför 

stora utmaningar när det kommer till att uppfylla kundernas behov, där de 

måste ta ställning till hur de vill konkurrera på marknaden för att fånga upp 

nya kunder och behålla sina nuvarande kunder genom att uppfylla deras behov 

(Mayo & Brown 1999). För att uppnå lönsamhet enligt Osterwalder (2004) 

och Tikkanen m.fl. (2005) krävs det idag att elnätsföretag kan hantera olika 

distributionskanaler, hålla uppe partnerskap och investera i nya tekniker 

samtidigt som de ska vara redo för förändringar på marknaden och vara 

flexibla att möta kundernas nya behov när de snabbt kan ändras. Enligt Mayo 

& Brown (1999) kan en affärsmodell vara ett hjälpmedel som elnätsföretagen 

kan använda sig av för att möta dessa behov. Detta kan vara ett verktyg som 

hjälper elnätsföretag att förstå, beskriva och förutse hur saker i den verkliga 

världen fungerar. Linder och Cantrell (2000) nämner att affärsmodeller speglar 

en viss tidpunkt hos ett företag men att det är under konstant press att 

förändras på grund av påtryckningar i företagets miljö genom t.ex. ellagen, 

teknik eller konkurrens. Med en väl utvecklad affärsmodell kan elnätsföretag 

enklare konkurrera på marknaden eftersom den kan användas som underlag 

vid beslutsfattande (Teece 2010). 

En affärsmodell ska hjälpa ett företag att förstå, beskriva och förutse 

verksamhetens sätt att utföra aktiviteten: sälja och köpa produkter eller tjänster 

samt hur verksamheten erhåller lönsamhet. Modellen är ett genomtänkt 

verktyg som består av ett antal element och deras relationer till varandra 

(Tikkanen m.fl 2005). Det är en beskrivning av hur ett företag erbjuder värde 

till sina olika kundsegment och hur deras nätverk av partners är uppbyggt för 

att skapa, marknadsföra och leverera detta värde i syfte att skapa lönsamma 

samt hållbara intäkter. En affärsmodell för ersättningen ger producenter en 

tydligare bild av vad det är elnätsbolagen söker hos en producent. Konceptet 

affärsmodell kan ha möjlighet att vara ett verktyg som minskar komplexiteten 

ett företag ställs mot genom att lyfta fram dessa och diskutera deras 

förhållande till varandra (Teece 2010), ett exempel på ett verktyg för att 
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utveckla en affärsmodell är BMC (Osterwalder & Pigneur 2010). Likt andra 

modeller syftar affärsmodellen till att representera verkligheten på ett 

strukturerat, förenklat och förståeligt sätt. 

2.2. Business Model Canvas 

BMC kommer ursprungligen från Alexander Osterwalders (2004) avhandling 

där hans mål var att sammanfatta en ontologi som gjorde det möjligt att 

beskriva affärsmodellen exakt för ett företag. I avhandlingen beskriver han att 

BMC innefattar de fyra huvudområdena i ett företag: kunder, erbjudande, 

infrastruktur och ekonomisk lönsamhet uppdelade i nio grundläggande byggstenar 

som visar logiken hos ett företag för att tjäna pengar. Efter Osterwalders 

avhandling skrev han tillsammans med Yves Pigneur en ny version av 

affärsmodellen som blev en handbok där BMC och dess byggstenar förklaras 

mer i detalj (Osterwalder & Pigneur 2010). Denna handbok kan används som 

ett verktyg för att konstruera och implementera affärsmodellen för ersättning 

och fungerar som en plan för en strategi som ska implementeras genom 

organisatoriska strukturer, processer och system. BMC med dess nio 

byggstenar är relevanta för denna studie då dessa kan ligga som grund till 

argument och motivation om vad som är viktigt att ha med i affärsmodellen 

som ska appliceras för ersättningen. Samtliga nio byggstenar från Osterwalder 

och Pigneurs handbok (2010) förklaras i tabell 1. 
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Tabell 1: Business Model Canvas nio byggstenar och deras definition. 

Byggsten Definition Kommentar 

Kundsegment De personer eller organisationer ett 

företag vill nå ut till med sina 

tjänster eller produkter (Kotler 

1999). 

Kunderna är den viktigaste delen i 

en affärsmodell, utan kunder 

kommer inte ett företag att överleva. 

Värdeskapande Uppfyller kundsegmentets behov 

(Kim & Mauborge 2004). 

Det är värdeskapandet som gör att 

en kund väljer ett företag framför 

dess konkurrenter. 

Kanaler Företagets valda kanaler att 

kommunicera med kundsegmentet 

(Moriaty & Moran 1990). 

Kanaler används för att leverera 

värdeskapande och är viktiga för 

kundupplevelsen. 

Kundrelationer Vilken typ av relation ett företag 

har med ett specifikt kundsegment 

(Blattberg m.fl. 2001). 

Ett företag bör bestämma vilken typ 

av relation de vill ha med sina 

kunder. Exempel: 

Personlig 

Automatiserad 

Intäktsflöden Intäkter ett företag får från varje 

kundsegment (Mahadevan 2000). 

Det är viktigt för ett företag att 

fastställa vad varje kundsegment är 

villigt att betala för en produkt eller 

en tjänst. Exempel: 

Dynamisk prissättning 

Fast prissättning 

Nyckelresurser Gör det möjligt att skapa värde, 

behålla sina relationer med 

kundsegmentet och öka sina 

intäkter (Lenney & Easton 2009). 

Fysiska 

Finansiella 

Intellektuella 

Mänskliga 

Nyckelaktiviteter Aktiviteterna som måste göras för 

att få en lönsam affärsmodell. Görs 

i åtanke på företagets 

värdeskapande, kundrelationer och 

partners (Lenney & Easton 2009). 

Aktiviteterna handlar antingen om 

att producera varan, lösa problem 

gällande en produkt eller en tjänst 

samt hantering av företagets 

nätverk. 

Nyckelpartners Beskriver nätverket företaget har 

med dess leverantörer och partners 

(Dubosson m.fl. 2002). 

Minskar risker 

Ger tillgång till resurser 

Ökar värdeskapandet 

Minskar kostnader 

Kostnadsstruktur Innefattar alla kostnader som 

uppkommit till att driva den 

specifika affärsmodellen (Linder & 

Cantrell 2000). 

Kostnadsbaserad 

Värdebaserad 

En lönsam affärsmodell bygger på att definiera sina nyckelresurser, 

nyckelaktiviteter och nyckelpartners. Har företaget inte fastställt sitt 

kundsegment kan de inte heller skapa värde för kunden och utan kunder 

överlever inte ett företag. Vid skapande av ett företags affärsmodell är det 



18  

därför viktigt att ha i åtanke vad som är företagets fokus, kostnadsstrukturen 

avgör om det är viktigare att skapa värde eller att minska kostnaden för deras 

kunder vilket också skapar grunden för hur företaget väljer att vinkla sin 

affärsmodell. 

2.3. Triple Bottom Line 

Den ovan beskrivna affärsmodellen BMC fokuserar på det ekonomiska 

perspektivet och det finns därmed en risk att andra viktiga perspektiv i en 

affärsmodell hamnar utanför. Det kan exempelvis gälla hållbarhet, i dagens 

samhälle har det blivit allt viktigare för elnätsföretagen att jobba mot hållbara 

lösningar på grund av påtryckningar från samhället genom att lagar har införts 

för att nå hållbarhet samtidigt som intressenter allt mer kräver att företagen 

visar hur de tar sitt ansvar när det kommer till hållbarhet (Naturvårdsverket 

2017; Regeringen 2016). Genom att inkludera ett hållbarhetsperspektiv ökar 

elnätsbolagens konkurrenskraft och fler producenter kommer att välja att 

ansluta sig till ett mer hållbart elnät där elnätsbolaget aktivt jobbar med dessa 

frågor. Hållbarhet är en integrerad del av värdeskapandet hos kunderna vilket 

gör att företag måste ha detta i åtanke när affärsmodeller konstrueras (Berns 

m.fl. 2009). TBL är ett verktyg elnätsföretagen kan använda sig av då det tar 

hänsyn till fler perspektiv än bara det ekonomiska perspektivet vid 

framställning av en affärsmodell. Det gynnar ett hållbart samhälle genom att 

innefatta sociala och miljöaspekter lika väl som ekonomiska (Elkington 1999). 

Enligt Berns m.fl. (2009) är det när företag börjar bedriva hållbarhetsinitiativ 

på allvar som möjligheter att sänka sina kostnader, skapa nya intäktsflöden och 

utveckling av mer innovativa affärsmodeller uppstår. En strukturerad 

affärsutveckling krävs i dagens affärsklimat, att skapa och utveckla sina 

kundrelationer och även relationen med sina partners är en central del för att 

bibehålla konkurrenskraften (Bonnier Ledarskap 2019). Elnätsföretagen måste 

också vara flexibla och kontinuerligt vara beredda på förändring från 

intressenter samt omvärlden (Grewal & Tansuhaj 2001). 

Att se hur ett elnätsföretags arbete påverkar miljön och hur de tar ett socialt 

ansvar är minst lika viktigt som att kunna redovisa hur det går för företaget i 

termer av pengar (Elkington 1999; Norman & MacDonald 2004). Norman 

och MacDonald (2004) anser att det är viktigt att öppna upp hur det går för 

företag i dessa frågor för att kunna minska den påverkan som en verksamhet 

har på miljön och samhället. För att åstadkomma högsta möjliga hållbarhet bör 

företaget, enligt Elkington (1999), fördela fokuset på de tre perspektiven. Det 
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ekonomiska perspektivet fokuserar på företagets lönsamhet, det är en 

förutsättning för företagets överlevnad. Detta är det perspektiv som är enklast 

att mäta då det finns monetära termer att ta hjälp av. Företagets vinster och 

förluster mäts och numeriska data analyseras. Det miljömässiga perspektivets 

fokus är att precisera hur företaget arbetar med miljökvalitet, det vill säga, hur 

företaget påverkar miljön genom exempelvis energiförbrukning, hur stor 

mängd naturresurser som används eller hur företaget jobbar med att minska 

giftiga avfall. Genom att använda förnyelsebar energi och att effektivisera 

arbetet elnätsbolagen gör kan ett mer miljömässigt tänk implementeras i 

verksamheten. Det sociala perspektivet handlar om att se till att ingen kommer 

till skada vid exempelvis produktion. Företagen bör fokusera på att se till att 

deras verksamhet inte påverkar andra negativt när det kommer till mänskliga 

rättigheter och hälsa. 

Majoriteten av dagens elnätsföretag har enbart det ekonomiska perspektivet i 

fokus men efter påtryckningar från omvärlden blir det allt mer vanligt att 

företag vill implementera ett hållbart tänkt i sina verksamheter (Elkington 

1999; Norman & MacDonald 2004; Seuring & Müller 2008). Att förneka 

denna förändring kan enligt Elkington (1999) leda till nedläggning av företag 

då de inte möter efterfrågan som finns av exempelvis deras kunder. Elkington 

(1999) säger att företag måste vara redo att följa trender av både ekonomiska, 

sociala och miljömässiga skäl för att fortfarande vara attraktiv på marknaden. 

Värden sätts inte bara i monetära termer längre utan mer mjuka värden 

inkluderas i beslut, som kan vara svåra att beräkna. Även Arevalo m.fl. (2011) 

skriver att det är strategiskt viktigt att tänka på miljömässiga och sociala termer 

i en affärsmodell för att kunna följa utvecklingen som sker. Enligt Glavas och 

Mish (2014) bidrar TBL till att företag blir mer transparenta i sina processer, 

det ökar även samarbetet med andra i värdekedjan och inom deras område. 

Elkington (1999) föreslår att även miljömässiga och sociala vinster ska ingå när 

ett företags framgång mäts. 

 

2.4. Intressentmodellen 

Enligt Bhaskaran m.fl. (2006) har det framkommit att kunderna är en av 

huvudfaktorerna för att motivera ett företag att tänka mer hållbart, i 

elnätsbranschen är detta producenterna. Kan inte ett företag leva upp till deras 

förväntningar kommer producenterna att hitta ett annat elnätsföretag som kan 

det, vilket har gjort att flera organisationer har ändrat sina affärsmodeller för 

att möta producenternas efterfrågan. Då kunder är den viktigaste delen i en 
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affärsmodell enligt Osterwalder och Pignuer (2010) valdes det i denna studie 

att kolla närmare på deras åsikter och hur de kan påverka ett företags 

affärsmodell. Deras intressen kan styra åt vilket håll företaget väljer att gå för 

att skapa värde åt sitt kundsegment. Ersättningen involverar flera intressenter 

och beaktar allas intressen för att kunna öka effektiviteten på elnätet och öka 

lokalproduktionen. 

Freudenreich m.fl. (2019) skriver att traditionella affärsmodeller handlar om att 

skapa ekonomiska värden mellan ett företag och deras aktieägare men att 

framtida affärsmodeller även gynnar andra intressenter och hela 

verksamhetens lönsamhet. Om fler intressenter uttrycker ett behov är det mer 

sannolikt att elnätsbolagen vill möta detta behov. Kunderna köper produkter 

och tjänster som de anser har ett värde, vilket både Freundenreich m.fl. (2019) 

och Woodruff (1997) argumenterar för. Dock hävdar Huberty (2015) att 

kunder inte bara betalar för en produkt eller en tjänst utan att kunder även 

delar med sig av andra värden till företagen, exempelvis personlig information 

som värderingar och intressen. Enligt Freudenreich m.fl. (2019) kan ett värde 

definieras som ett behov som har uppfyllts, behovet kan komma från aktörer 

men även från enskilda individer. Kunder ses som aktiva deltagare i 

affärsmodellen och om en kund anser att miljön och sociala aspekter är viktigt, 

kommer det avspeglas i de värdeskapande processerna. Intressentmodellen 

innebär också att det är viktigt att komma ihåg för vem värde skapas, hur det 

skapas och vad som utgör värdet i alla relationer. Vid utvecklandet av en 

affärsmodell för ersättningen används intressentmodellen för att samla in 

kunskap om olika intressenters krav och behov för att anpassa modellen 

genom att inkludera flera intressenters intressen. 

Enligt grundaren av intressentmodellen, R. Edward Freeman, är ett företag 

uppbyggt av relationer mellan intressenter och det är samarbetet med dessa 

intressenter som ligger till grunden för en verksamhet (Freeman 2010). Han 

skriver också att det är viktigt att vårda relationer mellan ett företag och dess 

intressenter, det leder till att alla i verksamheten vinner på det. Det kan vara 

svårt för företag att identifiera vilka intressenterna är (Orts & Strudler 2009), 

aktörerna kan bestå av kunder, leverantörer, affärspartners, anställda, 

finansiärer och chefer, där alla tillsammans arbetar för att skapa värde för 

varandra (Freeman 2010). Orts och Strudler (2009) menar även att det kan 

vara svårt att finna vilka intressen intressenterna har samt att balansera 

resurserna mellan de olika intressenterna. En utmaning i elnätsbranschen då 

det är en monopolverksamhet är att kunna motivera bolagens beslut, genom 
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att inkludera alla parter i utvecklingen av en ny affärsmodell kan nya beslut 

lättare styrkas då intressenterna själva har fått varit med i utformandet av 

affärsmodellen. 

Andra aspekter som också är involverade i värdeskapandet är samhället och 

miljön (Orts & Strudler 2009; Freundenreich m.fl. 2019). Detta är enligt 

Freudenreich m.fl. (2019), en grupp som oftast glöms bort. För att uppnå 

hållbarhet inom en verksamhet är det viktigt att intressenterna är med och 

engagerar sig. Elnätsföretagen måste lyssna på sina intressenter och vara 

öppen för förändring för att behålla en stabil verksamhet. 

2.5. Legitimitetsteorin 

För att ett elnätsföretag ska kunna bedriva en verksamhet är det viktigt att 

accepteras av samhället, att skaffa sig legitimitet. Samhällets krav och 

förväntningar är viktiga att anpassa sig efter för att verksamheten är ett 

monopol och elnätsföretagens mål bör vara utvecklade efter rådande normer 

(Dowling & Pfeffer 1975), vilket också borde speglas i deras affärsmodell. Vid 

utformandet av en BMC identifieras viktiga nyckelaktiviteter, -partners och - 

resurser som sedan ligger till grund för företagets verksamhet (Osterwalder & 

Pigneur 2010). Strategier bör utformas för att uppnå kraven från samhället 

varav en BMC kan vara till stor hjälp för att identifiera alla intressenter och 

krav som finns för att skapa värde. Genom att hitta dessa krav kan företaget 

utveckla strategier för hur de ska möta dessa och skaffa sig legitimitet 

(Suchman 1995). 

Legitimitetsteorin liknar intressentmodellen i några avseenden men skiljer sig i 

hur de avgränsar olika grupper i samhället. Intressentmodellen ser att olika 

grupper har olika förväntningar och krav medan legitimitetsteorin inte delar 

upp personer utan ser på samhället i helhet och dess förväntningar på 

verksamheten (Deegan & Unerman 2011). Elnätsföretag vill uppfattas som 

legitima av samhället och för att bli legitima måste deras handlingar följa 

samhällets värderingar (Suchman 1995). Han menar att denna acceptans från 

samhället blir en resurs och liknar en status som verksamheten får. Enligt 

Suchman (1995) grundar sig legitimiteten i sociala kontrakt där både lagar och 

regler inkluderas men även de sociala förväntningarna på företaget. På så sätt 

kan förväntningarna kontrolleras mot verksamhetens handlingar. För att få 

behålla statusen, som kan vara avgörande för överlevnad, krävs det att 

företaget lyssnar på krav och förväntningar från samhället och försöker jobba 

mot dessa (Suchman 1995). Kan inte elnätsföretaget ställa om till dessa nya 
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förväntningar kommer samhället att vända sig till något annat bolag som kan 

(Dowling & Pfeffer 1975). 

2.6. Sammanfattning 

Genomgången av BMC och olika perspektiv ovan visar på vikten av att kunna 

tillfredsställa kunders växlande behov som idag förändras allt eftersom 

medvetenheten ökar hos samhället. Detta är särskilt tydligt när det gäller 

hållbar utveckling i relation till elproduktion där det både finns en ökande 

efterfråga bland elkonsumenterna och ett ökande intresse för elproduktion. 

För att möta denna efterfråga från kunderna är det viktigt att tänka på de 

värdeskapande hållbarhetsaspekterna vid utformningen av företagets 

affärsmodell. Ett passande verktyg för att möta detta behov är att inkludera 

TBL i utformningen av affärsmodellen för ersättningen. Detta verktyg 

säkerställer att andra värderingar och inte bara monetära termer tas i 

beaktning. Ett helhetstänk ökar företagets chanser att vara lönsamt och 

kommer att driva elnätsföretaget framåt tack vare konkurrensfördelar där 

företaget är mer hållbarhetsfokuserat än andra (Elkington 1999). Att skapa och 

utveckla sina kundrelationer är en viktig del för att uppnå en framgångsrik 

verksamhet och TBL hjälper till att tänka på olika aspekter vid framtagandet av 

en affärsmodell för ersättningen. En affärsmodell är i huvudsak en modell som 

beskriver ett företags logik och inte en ekonomisk modell av ett företag (Teece 

2010). Genom att utveckla en affärsmodell kan elnätsbolagets vision när det 

kommer till ersättningen förtydligas. För att ta fram en affärsmodell måste 

företagets kunder och deras behov definieras där intressentmodellen säger att 

det är viktigt att värdera alla sina intressenter, kunder som aktieägare (Freeman 

2010). Det är viktigt att låta dem delta i processen och att de får dela med sig 

av vad som är av värde för just dem och att elnätsbolaget tar det i beaktning 

vid utvecklingen av affärsmodellen. Företaget måste också bestämma vilket 

värde de vill skapa och vad de har att erbjuda (Linder & Cantrell 2000). Att 

vara transparent med hur verksamheten jobbar mot att uppnå behov och krav 

från intressenter och samhället är en viktig del för att få acceptans och 

legitimitet av samhället (Suchman 1995). Genom att använda legitimitetsteorin 

kan elnätsföretagen bli mer accepterade som monopolverksamhet då de 

öppnar upp och är transparenta med hur ersättningen är uppbyggd. 

Utvecklingen av en affärsmodell för ersättningen visas i figur 3 där de tre 

perspektiven från TBL genomsyrar hela processen. Först identifieras vilka 

intäktsflöden som finns följt av val av kundsegment och värdeskapande. För 
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att göra det möjligt att skapa värde måste nyckelaktiviteter, -partners och - 

resurser definieras. Även uppbyggandet av kundrelationer och hur företaget 

kommunicerar ut till kundsegmentet måste fastställas. Genom att svara på alla 

frågor i figuren utvecklas en BMC för ersättningen. 
 

Figur 3: Processen av utvecklandet av en affärsmodell för ersättningen, inspirerad av (Linder 

& Cantrell 2000). 
 

3. Metod 

I detta kapitel kommer läsaren att bli presenterad till hur studien har genomförts och 

argument för val av tillvägagångssätt redogörs och definieras. Metodik valdes så att 

frågeställningen kunde besvaras. Kapitlet avslutas med en diskussion angående vald metods 

tillförlitlighet. 

3.1. Forskningsdesign 

Saunders m.fl. (2009) definierar forskning som en systematisk process för att 

ta reda på nya saker och öka kunskapen inom området. Denna undersökning 

har gjorts då oklarheter finns med ersättningen och hur den ska beräknas och 

vill därför belysa hur en affärsmodell för ersättningen kan underlätta för 

elnätsföretag i sina beslut angående ersättningen (Saunders m.fl. 2009; Yin 
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2007). Innan datainsamlingen påbörjades ställdes olika metoder mot varandra 

och den mest lämpade metoden kunde väljas (Denscombe 2010). 

Denna studie går ut på att ta fram de faktorer som påverkar ersättningen. 

Dessa faktorer kan till exempel vara hur mycket en producent producerar, ju 

större produktion desto mer i ersättning. För att besvara frågeställningen 

valdes en kvalitativ ansats vilket ger en djupare förståelse av ämnet enligt Gray 

(2017) och medför att forskningsfrågan kan studeras ur flera perspektiv. Under 

studien intervjuades personer med expertkunskap inom flera olika områden 

relaterat till elproduktion då det visat sig relevant att ta flera intressenters 

intressen i beaktning samt hållbar utveckling och relevanta dokument 

studerades då studien ville undersöka nuvarande metod för beräkningen av 

ersättningen och olika deltagares perspektiv och åsikter (Yin 2016). En 

undersökande studie utfördes genom en fallstudie för att undersöka hur 

ersättningen förhåller sig till verkligheten (Yin 2007). Det valda företaget att 

utföra fallstudien på var E.ON Energidistribution då detta gav möjlighet att 

undersöka hur ersättningen beräknas i praktiken. 

 

3.2. Undersökningsprocess 

Studien hade syftet att utveckla existerande teori och systematic combining 

valdes som undersökningsprocess som grundar sig i en abduktiv logik (Dubois 

& Gadde 2002). Parallellt med datainsamlingen utvecklades teorier och 

analysering av fallstudien skedde i ett iterativt mönster, se figur 4. Detta visade 

sig vara en lämplig strategi att använda i denna studie då kunskapen var liten 

om hur ersättningen beräknas idag. 
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Figur 4: Studiens process beskriven i visuell form, inspirerad av Huhtala m.fl. (2014). 

Målet med studien var till en början att konstruera en matematisk modell för 

beräkning av ersättningen. För att ta reda på hur denna modell skulle vara 

utformad intervjuades tre experter inom ämnet på E.ON Energidistribution. 

Ny teori om intressenters olika intressen och värderingar identifierades som 

relevant för studien för att det visade sig att olika perspektiv kunde vara bra 

för att utveckla en ersättning som mötte flera behov (Freeman 2010). Det 

visade sig även efter dessa intervjuer vara vitalt att inkludera fler perspektiv för 

att kunna svara på frågeställningen och nio nya intervjuer bokades in med 

berörda parter från olika områden inom elnätsbranschen som ansågs vara 

betydande för studiens fortskridning. Här upptäcktes även att relevanta 

faktorer för ersättningen inte fanns definierade och fokus skiftade åt att istället 

ta fram dessa faktorer som är av vikt för ersättningen. Efter att alla intervjuer 

var genomförda ansågs att en affärsmodell kunde utvecklas som kan användas 

som grund för hur nätbolagen väljer att ersättningen ska beräknas och betalas 

ut. 

 

3.3. Datainsamling 

Fallstudien valdes att göras på E.ON Energidistribution i Malmö för att få en 

djupare förståelse för ämnet och faktorer som är av vikt för ersättningen. För 

den här studien har data samlats in via intervjuer och dokument vilket också 
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Denscombe (2010) tar upp som två huvudmetoder för att samla in data. 

Eftersom två olika metoder för datainsamling användes kunde triangulering 

göras för att validera data (Denscombe 2010). En litteraturstudie genomfördes 

för att ge förståelse för studien som valts och en bild av vad tidigare forskning 

redan hade gjort inom området (Hart 2001). Dokument användes för att sedan 

ta reda på hur det valda företaget gjorde i dagsläget men undersökarna insåg 

att information angående vilka faktorer som påverkar ersättningen saknades 

och att detta gjorde att frågeställningen inte kunde besvaras. Intervjuer valdes 

för att inhämta information från flera olika perspektiv och få en bredare och 

djupare kunskap om ämnet som bidrog till att en analys var möjlig och att ett 

resultat kunde konstateras. 

 

3.3.1. Dokument 

Granskning av dokument valdes som en metod för att ta fram en 

nulägesanalys av ersättningen. Det är enligt Hancock och Algozzine (2006) 

viktigt att veta vilken relevant information som finns tillgänglig för att kunna 

analysera dokumenten och använda dem för att besvara frågeställningen. 

Nuvarande beräkningar, nätets uppbyggnad och begränsningar, prislistor, 

hållbarhetsrapporter och ellagen var de dokument som användes och 

analyserades, totalt 519 sidor. Dessa ansågs vara relevanta dokument för att 

förstå hur ersättningen såg ut i dagsläget samt vilka begränsningar och regler 

som fanns att förhålla sig till. Beräkningarna som undersöktes var gjorda av 

E.ON själva och bestod enbart av antaganden av varje produktionsslags 

effektivitet och ansågs föråldrade med tanke på de snabba förändringar som 

gjorts i branschen de senaste åren med avseende på teknikens utveckling och 

att fler produktionsslag tillkommit. Ellagens kapitel 3 och 4 lästes mer 

noggrant då dessa handlade om ersättningen och hur elnätsbolag måste ta 

hänsyn till vissa riktlinjer vid betalning till deras kunder. Hållbarhetsrapporter 

och prislistorna hittades på företagens egna hemsidor och användes för att ta 

reda på hur detta speglades i ersättningen. Då hållbarhet visat sig viktig i 

dagens samhälle valde undersökarna att undersöka om detta var något som 

togs i beaktning vid prissättning av ersättningen och om TBL kunde användas 

som verktyg för att implementera detta i den utvecklade affärsmodellen. 

Dokument användes också för att ta reda på vilka begränsningar som fanns 

för studien. Svårigheten med dokument är att få tillgång till relevant data för 

den specifika studien (Hancock & Algozzine 2006). Denna studie saknade 

tillräckligt med dokument angående ämnet för att kunna göra en djupare 
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analys och då enbart tillgång till ett elnätsbolags nuvarande beräkningar fanns 

till förfogande kunde inga slutsatser dras enbart från insamling av dokument. 

3.3.2. Intervjuer 

För att få svar på studiens forskningsfråga användes semi-strukturerade 

intervjuer så att deltagarna skulle få en möjlighet att svara på frågorna utifrån 

egna erfarenheter och åsikter, vilket både Yin (2007) och Denscombe (2010) 

skriver är av stor vikt vid en intervju. Inför intervjuerna kontaktades experter 

inom det specifika ämnet som kunde tänka sig delta i denna studie (Hancock 

& Algozzine 2006), där alla jobbade inom energibranschen på olika sätt. 

Då fallstudien genomfördes på E.ON Energidistribution valdes till en början 

tre personer att intervjuas för att få en insyn i hur ersättningen beräknas och 

dessa ansågs vara experter angående ersättningen på de två avdelningarna, 

lokal- och regionnät. Efter utförda intervjuer insågs det att tillräckligt med 

information inte påträffades för att kunna besvara forskningsfrågan vilket 

gjorde att insamlandet av data breddades genom att intervjua fler. 

Intressentmodellen tar flera perspektiv i beaktning och detta ansågs vara 

viktigt för att möta flera intressenters behov gällande ersättningen. 

Perspektivet valdes att utökas och de tre största elnätsbolagen i Sverige 

kontaktades. Genom att intervjua dessa tre bolag samlades information in om 

hur ersättningen tolkas och beräknas på de olika bolagen. Under dessa 

intervjuer uppkom det att perspektivet behövde breddas ytterligare då 

ersättningen inte enbart berör elnätsbolagen. Ei som arbetar som 

tillsynsmyndighet kontaktades för att få deras åsikter om hur ersättningen bör 

beräknas och även olika producenter kontaktades då det är de som tar emot 

ersättningen som studien undersökte. För att få mer omfattande kunskap om 

vad olika producenter tyckte om ersättningen intervjuades producenter från 

olika kraftslag, för mer detaljerad information, se tabell 2. 
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Tabell 2: Valda deltagare med titel, företag, var och när de genomfördes och längd på 

intervjuerna. 

Intervju Titel Företag Genomförd Datum Längd 

(h:min:s) 

1 Avtalskoordinator E.ON På plats 14-03- 
2019 

0:42:28 

2 Produktchef E.ON På plats 15-03- 
2019 

0:58:45 

3 Prisspecialist E.ON På plats 18-03- 
2019 

0:49:27 

4 Pris- och 

Produktspecialist 

Ellevio Skype 20-03- 
2019 

0:46:25 

5 Prisspecialist Vattenfall Telefon 21-03- 
2019 

0:56:13 

6 Projektledare Energikontoret Skåne På plats 22-03- 
2019 

1:06:37 

7 Prisanalytiker E.ON På plats 25-03- 
2019 

0:51:02 

8 Produktions- 

utvecklare 

Uniper Telefon 27-03- 
2019 

0:40:56 

9 VD Svea Solar Telefon 02-04- 
2019 

0:43:54 

10 Teknisk jurist Energimarknads- 

inspektionen 

(Ei) 

Telefon 03-04- 
2019 

0:37.57 

11 Projektledare OX2 Telefon 08-04- 
2019 

0:32:38 

12 Vindkraftsägare Belvind AB Telefon 08-04- 
2019 

0:38:08 

För att ingen detaljerad information skulle gå förlorad spelades intervjuerna in 

efter medgivande från deltagaren. Enligt Bell (2016) ger intervjuer en 

flexibilitet där tolkningar av annat än bara svaren kan göras. Intervjuaren 

lyssnade intensivt för att förstå den underliggande kontexten av vad som 

faktiskt sades (Rubin & Rubin 2004). Under intervjun som pågick i 30–60 

minuter deltog båda undersökarna där den ena ledde intervjun, aktiv 

intervjuare, medan den andra observerade och tog anteckningar, passiv 

intervjuare. Detta då det är en fördel att ha fler observatörer (Bechhofer m.fl. 

1984). De menar att den aktiva intervjuaren kan fokusera på frågorna medan 

den passiva kan ta mer anteckningar och observera deltagarens reaktioner. I 

denna studie valdes intervjuer som en insamlingsmetod då fokus var att få en 

mer djupgående analys av nuläget för att hitta förbättringar till framtiden. 

Inför varje intervju erbjöds deltagarna anonymitet, detta för att uppmuntra 

dem att svara på alla frågor så öppet som möjligt. Dock valde samtliga 

deltagare att godkänna att bli benämnd vid titel och företag. Varje person 

valdes sedan att intervjuas enskilt då detta ger bra information ur en individs 

perspektiv enligt Hancock och Algozzine (2006). En intervjuguide 

konstruerades och val av frågor motiveras även i guiden, se Bilaga A, för att 
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hjälpa undersökarna att se till att relevant information kom med och att alla 

frågor blev besvarade (Yin 2016). Intervjuaren var uppmärksam på att inte 

guiden övergick till ett frågeformulär utan såg till att deltagaren fick tolka 

frågorna fritt. 

3.4. Dataanalys 

En av de stora utmaningarna med en kvalitativ undersökning är att den 

genererar mycket data som tar tid att analysera (Bryman & Bell 2010). För att 

förenkla denna process användes Yins (2016) fem steg: sammanställ insamlad 

data, dela in data i mindre bitar, koder, sammanställ koderna i olika grupper 

eller teman, tolka den sammansatta informationen och till sist dra slutsatser. I 

den här studien ansågs Gioia m.fl. (2012) analysmetod som ett bra val av 

analysmetod då denna används när en frågeställning är mer generell, när olika 

datainsamlingsmetoder används och när intervjuer är den övervägande delen 

av datainsamlingen. Analysmetoden går även djupare än andra metoder då den 

analyserar data i olika omgångar. 

Efter varje intervju analyserades det som hade sagts och om något stack ut 

noterades detta i ett dokument för att underlätta kodningen. Därefter 

transkriberades intervjuerna i sin helhet, för att inte något betydelsefullt skulle 

utelämnas. Under transkriberingen gjordes noteringar vid specifika 

observationer (Bryman & Bell 2010), vilket var till stor hjälp vid kodningen. 

Första ordningens analys gjordes enskilt av båda undersökarna, detta för att 

inte missa någon viktig kod. Därefter diskuterades koderna tillsammans för att 

motivera varför undersökaren ansåg att den valda koden var en kod. Om 

meningsskiljaktigheter kring en kod uppstod återgick de två undersökarna till 

transkriberingen för att diskutera detta vidare och komma fram till ett 

gemensamt beslut om hur analyseringen skulle fortskrida. Till en början är det 

vanligt att 50–100 öppna koder kan uppkomma (Gioia m.fl. 2012), i denna 

studie uppkom det 61. Under studiens gång sågs likheter och olikheter bland 

koderna, detta ledde till en reducering av koderna vid första ordningens analys 

till ett mer hanterbart antal, 21. Därefter gjordes en andra ordningens analys 

och även där analyserade båda undersökarna kvarstående koder enskilt, för att 

bådas tolkning skulle tas i beaktning, där djupare likheter försökte hittas, så 

kallade teman (Gioia m.fl. 2012). Dessa diskuterades sedan vidare för att 

försöka hitta aggregerade dimensioner genom att sammanfläta de olika 

temana. När dessa tre delar var gjorda skapades en datastruktur, se figur 5, 

som är det ledande steget till att ta fram relevanta faktorer för ersättningen och 
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kunna dra några slutsatser av studien. En fördel med denna metod är att den 

tar hänsyn till att eventuell teori kan upptäckas av analysen och är öppen för 

att nya koncept kan bildas längs vägen (Gioia m.fl. 2012). 

3.5. Etik 

Vid undersökningar måste god forskningsetik följas vilket enligt Denscombe 

(2010) innebär att det är viktigt att ta hänsyn till följande fyra punkter: (1) 

Studien ska inte skada deltagarna; (2) Försäkran om att det är frivilligt att delta 

och att deltagarna ska ha gett sitt medgivande; (3) Bedrägeri skall undvikas och 

integritet ska erhållas och (4) Lagen ska följas. Studiens etik försäkrades genom 

att alla deltagare i studien blev informerade om vad resultatet skulle användas 

till och hur det hanterades, att de hade rättighet att vara både anonyma och 

lämna intervjun om de skulle bli obekväma och att deras medgivande 

behövdes för att fullfölja intervjun. 

 

3.6. Tillförlitlighet 

Under intervjuerna med elnätsbolagen, producenter och tillsynsmyndigheten 

fångas mycket information upp för att få tillräcklig bredd på studien, speciellt 

med hänsyn till examensarbetets omfattning. Med den tidsperiod tillgänglig ses 

ett tillräckligt djup för att kunna dra en slutsats och finna ett resultat. 

För att öka trovärdigheten har triangulering använts både vid datainsamlingen 

då två olika insamlingsmetoder användes samt att två undersökare var 

representerade vid intervjutillfällena (Denscombe 2010). Detta minskar risken 

för tolkningsfel vid analys av data och att vara partisk vid intervjutillfällena 

(Bryman & Bell 2010). 

Intervjufrågorna gavs inte till deltagarna i förväg, detta för att de inte skulle ha 

möjlighet att tänka igenom sina svar innan intervjutillfället. Med det valda 

tillvägagångssättet gavs mer naturliga svar. För att stärka trovärdigheten gavs 

deltagarna möjlighet att tydliggöra anteckningarna efter intervjutillfället för att 

säkerhetsställa att den givna informationen var korrekt vilket också 

Denscombe (2010) säger är ett sätt att uppnå trovärdighet. 

Genom studiens gång har information dokumenterats väl då exempelvis varje 

intervju har transkriberats ordagrant vilket gör det enklare att följa hela 

processen och se att den är korrekt gjord. Följande åtgärder samt att 

undersökningsprocessen har varit iterativ under hela studien gör att 

tillförlitligheten på studien ökar (Lincoln & Guba 1994 refererad i Grey 2017). 
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4. Analys 

I detta kapitel kommer resultaten från litteraturstudien, dokument och intervjuer att lyftas 

fram och analyseras. Första delen av analysen är uppbyggd av de sju olika teman som 

uppkom under Gioias analysmetod, se figur 5. Vidare presenteras de faktorer som är 

viktiga för ersättningen. Med hjälp av deltagarnas åsikter och antaganden från de dokument 

som analyserats har till sist en grund till en affärsmodell för ersättningen skapats genom att 

framställa en BMC. 
 

Figur 5: Datastruktur, inspirerad av Corley och Gioia (2004). 

Från intervjuerna kunde följande andra ordningens teman tas fram: Nytta, 

Begriplig, Energiomställning, Effektivisering, Prissättning, Kunskapsbrist och Utformning 

som låg till grund för utformandet av affärsmodellen och dess syn på 

ersättningen. Nytta innebär den faktiska nytta som producenterna bidrar med 

och är det som de ska bli ersatta för, vilket även ellagen hänvisar till. Det är 

viktigt att ersättning är begriplig för producenterna så att de kan anpassa sin 

produktion efter ersättningen. Sveriges riksdag har beslutat att all elproduktion 

från 2040 ska komma från förnyelsebara källor vilket elnätsbolagen måste rätta 

sig efter. Detta gör att elnätet måste effektiviseras för att klara av de 

utmaningar som finns i storstäderna idag och som kan uppkomma med denna 

omställning. Mättekniken som används vid mätning av produktion har 
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utvecklats de senaste åren och innebär att det blir lättare att ersätta 

producenterna för den faktiska nytta de gör. Det finns en del kunskapsbrist 

idag när det kommer till ersättningen på grund av att det inte står hur 

ersättningen ska beräknas i ellagen. Vilket gör det viktigt att se över hur 

ersättningen ska vara utformad för att gynna alla intressenter. 

4.1. Nytta 

Något som ofta uppkom under de intervjuer som genomfördes var att 

ersättningen bör vara baserad på den faktiska nyttan som producenten bidrar 

med: 

“Alltså ersättningen ska ju inte vara satt fast, det är ju inte tanken. Utan det 

är ju en ganska föråldrad modell som har gjort att den oftast är fast hos 

nätföretagen men det är inte tanken alltså att den ska vara fast utan du ska ju 

få, om du producerar en timme när det är jättemycket förbrukning så ska du 

ju få mer nytta den timmen mer i ersättning den timmen än en annan timme. 

Så det är ju den utvecklingen vi går mot.” - Teknisk jurist Ei 

Under intervjuerna svarade samtliga elnätsbolag att en del av den nytta som 

producenterna bidrar med är att de minskar förluster som uppstår i nätet. 

Dessa förluster är värmeförluster som uppkommer när energin transporteras 

genom ledningarna men även när den transformeras till en annan 

spänningsnivå: “Vi kan ju inte dra nytta av den värme vi skapar i ledningar och 

transformatorer” - Produktchef E.ON. Producenter kan hjälpa till att minska dessa 

förluster genom att producera närmre konsumtion. Den andra delen av den 

nytta producenter bidrar med är genom den effekt de levererar. Genom att 

producenter levererar effekt kan elnätsbolagen minska sina kostnader för att 

köpa effekt från överliggande nät. Ersättningen för den nyttan, 

effektersättningen, kan användas som ett incitament till att producera energi 

när lasterna är som högst: “Att det stimulerar dem att producera mer under de tider 

som nätet för uttagskunderna är hårdast belastat.” - Prisspecialist Vattenfall 

 

4.2. Begriplig 

Något producenterna även uttryckte var att de tycker att det ska vara tydligt 

hur ersättningen beräknas: “Det bästa är om den är tydlig.” - Projektledare OX2. 

Under intervjuerna med elnätsbolagen sa samtliga att de strävar efter att 

försöka göra modellen för ersättningen enkel för producenterna så de har en 

chans att förstå vad det är de får betalt för och varför. Det är därför viktigt att 

utforma den pålitlig: 
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“Det brukar vara svårt att få fram någon formel som man kan lita på helt och 

hållet. Som kund om man tror att det är fel så tror man att det är fel och ju 

mer komplicerat det är så är det större chans att man inte litar på det.” - 

Prisspecialist E.ON 

När producenterna själva fick berätta vad de tyckte var viktigt angående 

ersättningens uppbyggnad och hur den förmedlas ut till producenterna 

nämndes faktorer som tydlighet, motivering till varför ersättningen ges i vissa 

områden och inte i andra samt hur nyttan relaterar till den faktiska nyttan som 

producenterna bidrar med: 

“Det är svårt, vi har som sagt 77 kraftverk och vi får den här ersättningen i 

hälften av dem men vi vet ju inte riktigt varför.” - Produktionsutvecklare 

Uniper 

“Exakt hur mycket den upplevda nyttan är i form av vad den faktiska 

fysiska nyttan är och inte är, är ju intressant.” - VD Svea Solar 

Okunskapen har även gjort att några av producenterna blandar ihop 

ersättningen och ser det som en tariff. Vilket även elnätsbolagen har märk av: 

“Sen finns det en trubbighet i den och det upplever kunderna också. Det är 

min erfarenhet av det. Och jag tror inte heller kunderna förstår skillnaden på 

nätnyttoersättning och överföringsavgifter, de tror att det är samma sak.” - 

Avtalskoordinator E.ON 

4.3. Energiomställning 

En annan intressant aspekt som togs upp under intervjuerna var 

energiomställningen. Sverige jobbar mot att ställa om hela sin 

energiproduktion till förnyelsebar 2040. Höga krav ställs på elnätsbolagen och 

olika arbeten har utförts för att kunna realisera detta. Frågan om hur 

elnätsbolagen känner inför denna omställning ställdes och en deltagare 

svarade: “Det är bra att vi ska uppmuntra de här sakerna [ … ] vi jobbar hårt för att all 

vår el ska vara förnybar.” - Produktchef E.ON. Andra resonerar också på liknande 

sätt: 

“De förnyelsebara produktionskällorna, både sol och vind, de är här för att 

stanna [ ... ] dels så jobbar vi väldigt mycket i medvind nu för att alla tycker 

att det här är en viktig fråga samtidigt som motvinden är att det går alldeles för 

långsamt.” - Projektledare Energikontoret Skåne 
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Ersättningen kan användas som ett incitament till att påskynda och främja 

energiomställningen då producenterna bär en viktig roll i denna omställning. 

Enligt deltagarna är det viktigt att elnätsbolagen gör vad de kan för att 

samhället ska kunna ställa om men det är ännu viktigare att det finns 

producenter som producerar förnyelsebar energi. Sol- och 

vindkraftsproducenter ser inga problem med omställningen utan bara 

möjligheter: “Det är ingen teknisk utmaning som många tror, det är bara ren 

implementation som behöver göras.” - VD Svea Solar. Vindkraften är något som har 

ökat betydligt nu under de senaste åren och ökandet kommer att fortsätta: 

“Jag tror att nu när vindkraften har blivit självförsörjande så är den inte i 

behov av stödsystem som certifikat och då finns det egentligen ingenting som 

stoppar vindkraften eftersom det är det billigaste produktionsslaget och det 

kommer växa, det handlar bara om hur fort man vill göra det.” - 

Projektledare OX2 

När frågor angående hållbar utveckling besvarades under intervjuerna svarade 

två tredjedelar av alla deltagare att ersättningen bör gynna en hållbar 

utveckling. Ersättningen kan användas som ett incitament och se till att mer av 

energin blir lokalproducerad, vilket gynnar den hållbara utvecklingen: 

“Nätnyttan är oftast högre i de områden där vi har underskott på el och det gör att det 

skapas incitament för att bygga produktion i de områdena.” - VD Svea Solar. För att 

uppnå hållbarhet är det viktigt att ha en helhetssyn och inte bara tänka på att få 

en hög avkastning. Att måna om sin omgivning och miljön är minst lika 

viktigt: “Så det är bra att man kan ha de här tre benen, det blir en stabilare grund med 

bättre helhetssyn på det.” - Pris- och Produktspecialist Ellevio 

4.4. Effektivisering 

Det finns fler utmaningar än energiomställningen i energibranschen, samhället 

växer och fler privatpersoner och industrier vill ha tillgång till energi. Denna 

tillväxt har gjort att det på en del platser i landet råder kapacitetsbrist: 

“Det som har inträtt nu, det är något som inte fanns i sinnevärlden förr i 

tiden, att man inte fick höja ett abonnemang, det är ju fullständigt självklart 

att man får höja ett abonnemang, men nu får vi inte det längre.” - 

Prisspecialist Vattenfall 

Nya lösningar måste konstrueras för att minska kapacitetsbristen. Ett sätt är 

att använda elnätet mer effektivt, men ökad effektivitet kan leda till andra 

problem, såsom mer förluster: 
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“När vi nu börjar få kapacitetsbrist och vi försöker nyttja nätet så effektivt 

som möjligt så kommer såklart också förlusterna att öka och förlusterna ökar 

ju inte linjärt.” - Produktchef E.ON 

För att minska de förluster som uppkommer i nätet är det viktigt att 

produktion sker nära konsumtion, vilket innebär att det bör finnas incitament 

för både kunder och producenter att bli mer energieffektiva. Under studien 

framkom det att ersättningen kan hjälpa producenterna med detta genom att ta 

hänsyn till exempelvis kapacitetsbristområden och att ersättningen är högre i 

dessa områden för att skapa incitament att producera just där. Även 

samhällskostnaderna och miljön påverkas av förändringarna som vi står inför 

men om nätet utnyttjas på rätt sätt kan denna påverkan minska: “Ju bättre vi kan 

utnyttja våra elnät ju lägre blir samhällskostnaden och det kan ju få positiv miljöpåverkan 

och liknande, så det jobbar vi på.” - Produktchef E.ON 

 

4.5. Prissättning 

Under intervjuerna har det framkommit att alla elnätsbolag delar upp 

ersättningen i två delar precis som ellagen, förlustersättning och 

effektersättning. Förlustersättningen har elnätsbolagen valt att schablonisera 

med hjälp av gamla mätvärden och den skiljer sig åt på olika områden. När det 

kommer till effektersättningen har två tredjedelar valt att använda sig av 

garanterad effekt vilket innebär att producenterna själva får bestämma hur 

mycket energi de kan leverera under vinterperioden. Denna ersättning är mer 

ämnad för de producenter som kan styra sin produktion såsom vattenkraft 

eller kraftvärmeverk och det kan vara svårt för väderberoende 

produktionskällor som vind och sol att garantera effekt (Klein m.fl. 2017) och 

därför är detta ovanligt. Under studien framkom det att vissa vindkraftverk har 

börjat garantera en lägre effekt än vad som faktiskt är möjligt att leverera men 

många vindkraftsproducenter vill kunna garantera en högre effekt då 

effektersättningen ger en extra intäkt. En av producenterna tog upp en annan 

möjlig lösning för sol- och vindkraftsproducenter, att tillsammans kunna 

garantera effekt då de två följer svensk elkonsumtion bra och korrelerar 

negativ med varandra: 

“Kombination av vind och sol som en portfölj skulle kunna garantera 

produktion för höglasttimmarna brukar vara på dagen. De gånger du har 

riktigt kallt och vindstilla då har du ofta sol.” - VD Svea Solar 
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Ett elnätsbolag har istället valt att ge ersättning till alla producenter: “Den 

garanterade minimiproduktionen har inte varit kopplad till om producenterna faktiskt gör 

nytta eller inte gör nytta” - Prisspecialist Vattenfall. De kommer nu istället använda 

sig av att beräkna den faktiska nyttan som producenten gör. Vilket även Ei 

hävdar är rätt väg att gå, vilket leder till att ersättningen bör vara timbaserad 

och individuell. 

4.6. Kunskapsbrist 

Producenterna hade också synpunkter på att olika elnätsbolag har gjort olika 

tolkningar om hur ersättningen ska se ut, alla elnätsbolag som deltog i 

intervjuerna uttryckte detta som något som borde förbättras. Denna tolkning 

visade sig också skapa förvirring hos en del producenter som hade produktion 

inom olika nätbolags områden: 

“Vi har ju Vattenfall någonstans och vi har den här ersättningen från någon 

tredje nätägare också. Och det ser ju olika ut för alla tre, de har ju gjort sina 

egna liksom tolkningar och lösningar på det här.” - Produktionsutvecklare 

Uniper 

Majoriteten av de som blev intervjuade från elnätsbolagen var eniga om att 

elnätsbolag gör olika med ersättningen för att det inte är lagstadgat hur den ska 

vara uppbyggd utan bara att ersättningen ska betalas ut. En av deltagarna som 

representerade ett av elnätsbolagen sa följande: 

“Den har tolkats olika. Jag vet att Ei har haft ett stort arbete kring det här, 

för om det var 3 år sen, där de konstaterade att just avgifter och ersättningar 

för lokalnätsproducenter skiljde sig väldigt mycket. Och då blir det ju 

konstigt.” - Pris- och Produktspecialist Ellevio 

Tillsynsmyndigheten själv beskriver anledningen till detta: “Man har inte bedrivit 

tillsyn över tredje kapitlet 15onde paragrafen.” - Teknisk jurist Ei. Deltagaren från Ei 

säger att de vet att elnätsbolagen gör olika med hur de betalar ut ersättningen 

och att de i framtiden kanske kommer att fastställa en modell som 

elnätsbolagen kan använda sig av för att minska tolkningsgapet och 

osäkerheten. 

4.7. Utformning 

Under intervjuerna fick effektersättningen stort fokus. Det finns vissa 

svårigheter för producenterna när det kommer till effektersättningen då de till 

exempel måste garantera en effekt de kan leverera. Det kan vara svårt för 
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producenterna att förutspå hur mycket effekt de kan leverera då de är 

beroende av okontrollerbara faktorer som väder. En producent förklarade hur 

de gör och vad utmaningen är: 

“Vi tittar mycket på historisk driftdata och då försöker vi göra en optimering 

där vi ser vilken nivå som skulle ha gett oss bäst betalt över lång tid, vilket 

kan innebära att det är mycket möjligt att vi inte klarar det här två av årets 

fem månader då.” - Produktionsutvecklare Uniper 

Enligt producenterna är de olika bolagen olika hårda när det gäller den 

garanterade effektersättningen: 

“Om vi nu tappar första timmen 1 januari t.ex. glömmer bort att starta 

kraftverket så vi klarar inte den här, då är det ingen vits för oss att försöka 

klara resten av månaden ens en gång, vi kommer inte få en enda krona i 

ersättning.” - Produktionsutvecklare Uniper 

Deltagaren kan också se att vattenkraften har en viktig betydelse då den är en 

reglerande källa som kan reglera ut de svängningar som uppstår i elnätet, som 

de okontrollerade produktionsslagen som vindkraft inte kan. Detta borde 

också tas i åtanke menar deltagaren. 

Under samtliga intervjuer diskuterades vikten av att ersättningen bör vara 

rättvis. Som tidigare beskrivits står det enbart i ellagen att ersättningen ska 

betalas ut men inte hur. Det som samtliga deltagare var överens om var att 

ersättningen tydligt ska kunna motivera varför en producent får mer än en 

annan, om så är fallet: 

“Det är olika nät och olika förutsättningar, sen finns det då den här 

rättviseaspekten då, ja det kanske ska vara på något sätt någon bas med 

någon rörlig del som säger skapar man en verklig systemnytta [ … ] så ska 

man ha betalt för det tycker jag.” - Projektledare Energikontoret Skåne 

I ellagen definieras nyttan en producent bidrar med men att beräkna denna 

nytta har visat sig vara komplicerat och har lett till att ersättningen i vissa fall 

har blivit schabloniserad, speciellt på lokalnätet där det finns många kunder. 

Elnätsbolaget Ellevio förklarade utmaningen på följande sätt: “I vissa fall är det 

svårt att räkna fram och då får man schablonisera det men man kan ta fram ungefär i alla 

fall.” - Pris- och Produktspecialist Ellevio. Tillsynsmyndigheten jobbar med att 

ersättningen ska vara tydlig och rättvis: 
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“Vi försöker ju också jobba för att vi ska ha en enkel och rimlig modell med 

nätnyttan i och med att den ska komplettera tariffen där den inte kan ersätta 

en producent tillräckligt mycket för den nyttan som man gör.” - Teknisk Jurist 

Ei 

4.8. Framtagning av faktorer samt beräkningar 

Genom de intervjuer som gjordes och de dokument som analyserades under 

studien identifierades faktorer som påverkar ersättningen. Dessa faktorer 

kunde sedan ligga till grund för hur affärsmodellen skulle utvecklas. 

Deltagarnas åsikter om hur ersättningen bör vara utformad fångades upp och 

utifrån de teman som uppkom under intervjuerna med hjälp av Gioia m.fl. 

(2012) analysmetod kunde dessa faktorer preciseras och användas för att bygga 

grunden till en affärsmodell för ersättningen. Ersättningen delas upp i två 

delar, den  ena  i  en  förlustersättning  och  den  andra  i  en  effektersättning. 

Effektersättningen delas sedan upp i två mindre delar, en garanterad effekt 

och en icke-garanterad effekt. Båda effektersättningarna innehåller även två 

tillägg, ett miljötillägg och ett kapacitetsbristtillägg, se figur 6 för en 

fördelning. Detta kan sedan användas som hjälp för att ta fram ett 

beräkningsunderlag som kommer förklaras närmare längre ner genom några 

exempel. 
 

Figur 6: Ersättningens fördelning för den nytta som producenterna gör. 

Förlustersättningen ska ersätta de minskade förlusterna som producenterna 

bidrar med. Den garanterade effektersättningen fås av de producenter som 
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hjälper elnätsbolagen att minska sina kostnader mot överliggande nät och den 

icke-garanterade effektersättningen fås för den nytta som producenterna bidrar 

med (SFS 1997:857 kap. 3 §15). Utöver dessa ersättningarna framgick det från 

de genomförda intervjuerna att miljön var en viktig del som spelade stor roll 

för majoriteten av deltagarna och även att kapacitetsbristen är ett faktum som 

måste tas hänsyn till för att lösa problemet. Utifrån denna återkoppling 

skapades två tillägg för att styra utvecklingen i rätt riktning. 

Ersättningen består både av mjuka samt hårda värden. De mjuka värdena är 

baserade på de teman som uppkom utifrån deltagarnas svar begriplig, 

energiomställningen, effektivisering, kunskapsbrist och utformning och från de 

analyserade hållbarhetsrapporterna och nuvarande beräkningar. De faktorer 

som består av mjuka värden är svåra att sätta i termer som går att mäta och 

beräkna men bör finnas i åtanke när modellen tas fram: 

• Begriplig 

• Transparent 

• Rättvis 

• Gynna samhället 

• Bra för miljön 

4.8.1. Förlustersättning 

Förluster som uppkommer i nätet beror på, enligt deltagarna från 

elnätsbolagen, att en del av energin som flödar i ledningarna blir till 

värmeenergi och försvinner ut i omgivningen, dessa förluster är beroende av 

sträckan energin färdas. Om produktion ligger nära konsumtion minskar 

förlusterna och besparingen som görs kan då fördelas jämnt ut till 

producenterna och baseras på de minskade förluster som de individuellt bidrar 

med. 

För att ta fram faktorer för förlustersättningen har några förenklingar gjorts: 

• Transformatorernas förluster bortses och antas inte finnas men i verkligheten 
uppstår förluster (ABB 2019). 

• I en uttagspunkt går all produktion som producenterna bidrar med till någon 
konsument (konsumtion>produktion). 

• Förlustersättningen är beräknad per uttagspunkt och avser producenter och 
konsumenter som verkar i samma uttagspunkt (U). 

• Om det visar sig att en producent inte bidrar med att sänka förlusterna utan 
istället ökar förlusterna i nätet fås ingen förlustersättning. 
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Utifrån dessa förenklingar och genomförda intervjuer kunde faktorer baserade 

på hårda värden sammanställas för förlustersättningen (ekvation 1) från andra 

ordningens teman nytta och prissättning och analyserade prislistor: 

 

𝐹ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑓(𝐾, 𝑃, 𝑈, 𝐹, 𝑖, 𝐿, 𝑉) [𝑘𝑟/𝑘𝑊ℎ] (1) 

K = Konsumtion av energi 

P = Produktion av energi 

U = Uttagspunkt mot överliggande nät 

F = Minskade förluster 

i = Individnivå 

L = Avstånd 

V = Värmekoefficient 

För en mer detaljerad förklaring om hur denna beräkning kan gå till, se Bilaga 

B. 

4.8.2. Effektersättning 

Effektersättningen är uppdelad i två delar då deltagarna uttryckte att det hade 

varit bra att dela in effektersättningen så att alla producenter har en chans att 

få ersättning oavsett om de kan garantera eller inte. Vilket av alternativen 

producenterna vill ha får de välja själva. Effektersättningen fås enbart nov- 

mars då det är mest belastning i nätet under denna period och producenterna 

gör mest nytta under hårda belastningar enligt elnätsbolagen. 

Några förenklingar har gjorts för framtagandet av faktorerna till 

effektersättningen: 

• Timmätning finns att tillgå hos alla producenter. 

• Konsumtionen är större än produktionen i varje uttagspunkt. 

• En producent tillhör enbart en uttagspunkt. 

Den garanterade effektersättningens (ekvation 2) faktorer är baserad på 

deltagarnas svar och andra ordningens teman nytta, effektivisering, 

energiomställningen och prissättning samt analyserade prislistor: 
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𝐺𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑒𝑟𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑓(𝐺, 𝐴, 𝑆, 𝑀, 𝐾) [𝑘𝑟/𝑘𝑊] (2) 

G = Garanterad effekt 
 

A = Medelvärdet av priset på abonnemang mot överliggande nät 

S = Straff 

M = Miljötillägg 

K = Kapacitetsbristtillägg 
 

Den icke-garanterade effektersättningen baseras på historisk data av hur 

mycket producenterna producerade tidigare år och alla producenter får 

ersättningen oavsett produktionsslag. Ersättningen baseras på den mängd 

effekt som producenten producerar samt vilken nytta varje produktionsslag 

gör och avräknas varje månad för att sedan få ersättningen månaden efter. 

Effektersättningen för icke-garanterad effekt (ekvation 3) innehåller faktorer 

som baseras på de genomförda intervjuerna och andra ordningens teman nytta, 

effektivisering, energiomställningen och prissättning samt analyserade prislistor: 

 
 

𝐼𝑐𝑘𝑒 − 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑒𝑟𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑓(𝐴, 𝑀, 𝐾, 𝑠) [𝑘𝑟/𝑘𝑊] (3) 

A = Medelvärdet av priset på abonnemang mot överliggande nät 

M = Miljötillägg 

K = Kapacitetsbristtillägg 

s = Produktionsslag 

4.8.3. Beräkningar 

Nedan följer beräkningsexempel för att förtydliga hur vissa faktorer kan 

beräknas. Denna studie har tagit fram två tillägg som tidigare inte funnits och 

har delat upp effektersättningen i två olika delar. Exempel på hur dessa tillägg 

kan beräknas visas nedan. 

Exempel 1: 
 

Varje år får producenterna i september skicka in sin prognos över hur mycket 

de kan garantera att producera. En fiktiv producent 6 har sagt till sitt 

elnätsbolag att de kan garantera 17 000 kW varje dag under vinterhalvåret, se 
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figur 7. Figuren visar att det är svårare för producenten att hålla den 

garanterade effekten i november och december månad. 
 

Figur 7: Producent 6 faktiska levererade effekt jämfört med den garanterade. 

Om den garanterade effekten inte uppfylls under perioden med ett bortfall på 

max 69 timmar av de totalt 1 734 timmarna för hela perioden minskas 

ersättningen. Hur många timmar som får missas finns uträknat i Bilaga C. 

Exempel 2: 

Miljötillägget kan fås av alla producenter som använder sig av förnyelsebara 

energikällor vid produktion och är framtaget för att främja 

energiomställningen. Tillägget är baserat på koldioxidekvivalenter, där det 

energislag med lägst koldioxidekvivalent får högst tillägg, se tabell 3. Utifrån 

tabellen ses att vattenkraften får högst miljötillägg jämfört med de andra, följt 

av vindkraft och sol som får lite lägre medan kraftvärme får lägst. För att 

kunna betala detta tillägg ges som förslag att ta ut detta på kollektivet genom 

en tariff där elnätsbolagen kan motivera tariffen med att regeringen har 

beslutat att energiomställningen ska ske till 2040 och för att jobba mot detta 

mål måste förnyelsebara energikällor prioriteras. 
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Tabell 3: Olika produktionsslags CO2-ekvivalenter (Gode m.fl. 2011). 
 

Produktionsslag 
 

CO2-ekvivalent (g/MJ) 

 

Solkraft 
 

13 

 

Vattenkraft 
 

1,3 

 

Vindkraft 
 

3,7 

 

Kraftvärme (sopor) 
 

38 

Exempel 3: 
 

Kapacitetsbristtillägget ges till producenter som producerar energi i 

kapacitetsbristområden. Området kan definieras som ett område där 

elnätsbolagen inte längre får höja sitt abonnemang mot överliggande nät. 

Tillägget baseras på de kostnader som elnätsbolaget annars hade haft om de 

hade gått över sitt abonnemang, så kallat överskridande, och kommer att 

användas som ett incitament till att öka produktion i kapacitetsbristområden. 

Tillägget baseras på historisk data för att hitta vilka områden där det råder 

kapacitetsbrist. Alla dessa områdens överskridanden summeras ihop för att få 

ut den totala kostnaden. För att estimera kommande års summa för 

överskridanden tas ett medelvärde ut från de kostnader för de tre föregående 

års överskridanden (ekvation 4), detta medelvärde blir då den mängd pengar 

som finns till förfogande att lägga på kapacitetstillägget istället och öka 

produktion i dessa områden. Denna summa divideras sedan med mängden 

total produktion (ekvation 5) i dessa områden för att få ut hur stort tillägget 

kommer att vara (ekvation 6), ett fast tillägg per kW kommer att utformas och 

det kommer att vara lika för alla producenter oavsett kapacitetsbristområde. 

 

Medelvärdet: 𝑀(Å) =
 

Å1+Å2+⋯+Å𝑛
 

𝑛 

(4) 

 

𝑛 
𝑘=1 𝑃𝑘 (5) 

 

Kapacitetsbristtillägget blir: 𝐾 = 
𝑀(Å)

 
 

(6) 

𝑛 
𝑘=1 𝑃𝑘 

Ett förenklat exempel med fiktiva värden, se tabell 4, visar hur detta räknas ut 

för en uttagspunkt. I verkligheten adderas sedan alla uttagspunkter som finns i 

∑ 

∑ 
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kapacitetsbristområden och viktas utifrån storlek på effektabonnemanget för 

varje uttagspunkt. 
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Tabell 4: Data för överskridanden i en uttagspunkt. 

 

År 

Abonnerad 

effekt 

(MWh) 

Antal 

överskridanden 

(st) 

Storlek 

överskridande 

(MWh) 

Längd 

överskridande 

(h) 

Total kostnad 

för     

överskridande 

(kr) 

 

1 

 

58 

 

4 

1 1  

42 000 3 2 

7 3 

4 1 

 
 

2 

 
 

60 

 
 

5 

4 4  
 

81 760 

6 1 

3 7 

1 1 

2 2 

 

3 

 

62 

 

3 

5 3  

63 000 2 1 

8 3 

 
𝑀(Å) = 186 760 = 62 253 kr 

3 

 

Total produktion i den utvalda uttagspunkten: 
 

3 
𝑘=1 𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 = 500 000 kW 

 

𝐾 = 
62 

253 
500 000 

= 0,124506 kr/kW = 12 öre/kW 

För mer exakta beräkningar, se Bilaga D. 
 

Dessa beräkningar kan hjälpa ersättningen att bli kostnadsriktig, rättvis, bidra 

med effektivisering av elnätet samt som incitament till att använda 

förnyelsebara produktionskällor. Detta är viktigt för att stärka relationerna i 

BMC och minska förlusterna i nätet samt elnätsbolagens kostnader mot 

överliggande nät. Genom att visa hur olika faktorer som ingår i ersättningen 

beräknas kan sedan en BMC för ersättningen utvecklas och hjälpa 

elnätsbolagen att bestämma hur ersättningen i helhet ska beräknas. 

4.9. BMC för ersättningen 

Utifrån intervjuerna kunde Gioia m.fl. (2012) analysmetod användas för att ta 

reda på vilka aspekter som var viktiga för deltagarna när det kommer till 

ersättningen och utforma andra ordningens teman som byggde grunden till 

vilka faktorer som var viktiga att inkludera i ersättningen. Från andra 

ordningens analys och framtagna faktorer för ersättningen kunde en 

affärsmodell utformas. I figur 8 visas en BMC som har tagits fram för 

ersättningen och kan användas som ett hjälpmedel till elnätsbolagen att utgå 

ifrån vid prissättning av ersättningen. Samma BMC bör även kunna användas 

∑ 
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vid andra prissättningar inom branschen, till exempel energipriset. Med en 

traditionell affärsmodell i åtanke och TBL som verktyg för att utgå ifrån ett 

mer hållbart tänk skapades en BMC för ersättningen. Kunderna är den 

viktigaste delen i en affärsmodell (Osterwalder 2004) och genom att lyssna på 

producenternas åsikter under intervjuerna kunde dessa tas i beaktning vid 

utformandet. Deltagarna uttryckte att det var av stor vikt att ersättningen 

bygger på rättvisa och att den ska vara kostnadsriktig utifrån den faktiska 

nyttan producenterna bidrar med vilket gör att kontinuerliga mätningar måste 

göras. Alla deltagare var eniga om att ersättningen bör vara transparent; 

elnätsföretagen vill kunna visa hur producenterna får ersättning då det är 

viktigt att kunna motivera sina val i en reglerad monopolverksamhet och 

producenterna vill veta vad de får ersättning för. Vid utformandet av en BMC 

skapades värdet utifrån dessa element för ersättningen. 
 

Figur 8: Business Model Canvas för ersättningen. 

Genom att förtydliga de viktiga kundrelationerna, nyckelpartners, -aktiviteter 

och -resurser elnätsbolagen har kan ersättningen beräknas mer kostnadsriktigt 

och bli mer transparent. Om elnätsbolagen definierar sina byggstenar kan de 

enklare framföra detta till sina producenter och ersättningens uppbyggnad blir 

både tydligare och mer rättvis. Något som framkom under intervjuerna var 

bristen på kapacitet i storstäderna samt energiomställningen som båda visade 

sig vara av stor vikt och elnätsbolagen måste inkludera dessa i sin verksamhet. 

Då det tidigare inte fanns något hjälpmedel för elnätsbolagen att beräkna 

ersättningen kan denna BMC vara ett stort stöd. 
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5. Diskussion 

I detta kapitel kommer resultatet att vidare diskuteras och andra intressanta diskussioner 

tas upp som framkommit under studiens gång. Frågeställningen kommer att diskuteras 

utifrån svaren från intervjuerna samt dokumentanalysen och kapitlet avslutas med ett förslag 

på hur elnätsbolagen kan använda sig av resultaten från studien i sina verksamheter. 

5.1. Frågeställning 

Från datainsamlingen, som bestod av både analys av dokument och intervjuer, 

försökte undersökarna att besvara frågeställningen som studien bygger på. 

Genom att ta reda på vilka faktorer som var viktiga för de olika perspektiven 

och intressenter kunde en grund till hur affärsmodellen för ersättningen skulle 

utformas bildas. 

FS. Vilka faktorer är viktiga för ersättningen och hur kan dessa hjälpa till att utveckla en 

grund till en affärsmodell för att samtidigt främja en hållbar utveckling? 

Till en början var målet med studien att ta fram en beräkningsmodell för 

ersättningen men det visade sig tidigt att det saknades information och data 

som var nödvändig för att göra dessa beräkningar. Saknaden av information 

visade sig vara stor och med den valda metoden systematic combining 

skiftades istället fokus till att samla in den saknade informationen och 

strukturera upp den i faktorer som påverkar ersättningen. Utifrån intervjuerna 

ansågs det viktigt att ta flera perspektiv i beaktning när faktorerna för 

ersättningen skulle tas fram, dock är det svårt att göra alla till lags på grund av 

allas olika intressen. Genom att inkludera producenternas intressen (Freeman 

2010), kunde faktorer som kan stärka relationen mellan elnätsbolagen och 

producenterna tas fram. 

Det visade sig att samtliga deltagare kunde enas om faktorer som transparens, 

begriplig och kostnadsriktig men de olika deltagarna nämnde också varierande 

faktorer. Från intervjuerna med producenterna framkom det att hållbarhet 

borde spela en större roll när det kommer till ersättningen då förnyelsebara 

energikällor anses vara framtiden, vilket även Elkington (1999) hävdar 

kommer bli allt viktigare, därav föreslår undersökarna att ett TBL tänk ska 

finnas med i utformningen av ersättningen. Då producenterna är en viktig del i 

energiomställningen är det därför viktigt att ta hänsyn till deras åsikter. Detta 

beskrivs även i teorin av Bhaskaran m.fl. (2006) där han säger att kunder har 

stor påverkan på ett företag och det är därmed viktigt att möta deras behov. 
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Med de utmaningar som elnätsbolagen står inför uttrycktes det från deltagarna 

som representerade elnätsbolagen att effektivisering av elnätet är av stor vikt 

för att uppnå framtida krav på elnätet. Här behövs en övervägning göras 

mellan om elnätsbolaget ska bygga ut, vilket kostar pengar, eller öka 

kapaciteten i nuvarande ledningar och därmed öka förlusterna. I teorin 

framställer Suchman (1995) vikten av att skapa legitimitet och att bli 

accepterade av samhället som företag för att överleva, därför är det viktigt att 

denna övervakning görs på ett korrekt sätt. Det framkom också att 

uppdelningen av ersättningen gör att producenterna får en bättre förståelse för 

ersättningen och tydligare kan se vad de blir ersatta för, ersättningen blir mer 

transparant (Glavas & Mish 2014). Fortsättningsvis är det viktigt att 

informationen blir mer lättbegriplig från elnätsbolagen, vilket de framtagna 

faktorerna kan hjälpa till med. Under intervjuerna framgick det att det finns en 

kunskapsbrist när det kommer till ersättningen. Genom att skapa en mall som 

elnätsbolagen gemensamt kan utgå ifrån minskar skillnaden mellan hur olika 

företag ersätter sina producenter, utifrån detta valde undersökarna att skapa en 

affärsmodell. I teorin säger Teece (2010) att en affärsmodell hjälper företaget 

att skapa en vision för hur de vill agera och skapa värde för sina kunder. 

För att kunna besvara forskningsfrågan och applicera en affärsmodell för 

ersättningen användes de framtagna faktorerna som en grund att stå på. 

Osterwalder och Pigneur (2010) verktyg BMC användes för att utveckla en 

affärsmodell för ersättningen. Genom att använda BMC kunde en lämplig 

strategi för ersättningen skapas då viktiga aktiviteter, resurser och partners 

identifierades. Det är viktigt med starka relationer mellan intressenterna. Idag 

finns en relation mellan elnätsbolagen och producenterna men denna kan bli 

bättre. Under intervjuerna uppkom viktiga faktorer som kan hjälpa denna 

relation framåt, som transparens. Genom att fastställa ersättningens 

nyckelaktiviteter i en BMC stärks denna relation. Relationen kan även stärkas 

mellan nyckelpartners genom att Ei, som agerar tillsynsmyndighet, går in med 

tydligare direktiv om vad som gäller när det kommer till ersättningen och hur 

den ska beräknas. Detta kan vara något som hjälper elnätsbolagen att motivera 

deras ageranden då verksamheten är ett reglerat monopol. Då kundsegmentet 

inte har möjlighet att välja vilket nät de blir anslutna till själva kan detta också 

påverka att ersättningen blir mer rättvis, vilket var något som togs upp under 

intervjuerna. 

I dagens samhälle ställer kunder allt mer krav på att företag ska arbeta hållbart, 

med hjälp av Elkingtons (1999) teori om TBL kunde affärsmodellen rikta sitt 
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fokus mot att inkludera mer hållbarhetsaspekter i ersättningen genom att 

hållbarhetsfaktorer identifierades. Från analysen framkom det även att det är 

viktigt för intressenterna med TBL då det breddar fokuset och inte enbart 

kollar på monetära termer utan inkluderar även sociala och miljömässiga 

termer. Dock kan icke monetära termer vara svåra att mäta och beräkna, vilket 

kan bli en utmaning för elnätsbolagen. De sociala termer som uppkom under 

undersökningen var att det är viktigt att ersättningen är rättvis, individuell och 

kostnadsriktig. Även en del miljömässiga termer framkom, att jobba med mer 

förnyelsebara energikällor, effektivisering av elnätet och att uppnå 

energiomställningen är några exempel. Att TBL valdes och inte en hållbar 

affärsmodell beror på att enligt Geissdoerfer m.fl. (2018) kan det vara svårt för 

företag att implementera en hållbar affärsmodell och då syftet med den här 

studien var att hjälpa elnätsbolagen att ta fram faktorer för ersättningen ville 

undersökarna använda sig av ett angreppssätt som skulle kunna hjälpa och inte 

försvåra implementeringen. 

 

5.2. Valda faktorer 

Syftet med studien var att ta fram faktorer som påverkar ersättningen, de 

faktorer som uppkom och hade mjuka värden var faktorer som handlade om 

hållbarhet, detta kan bero på att elbranschen är ett reglerat monopol och det 

blir ännu viktigare för elnätsbolagen att agera rätt. Vilket gör att det inte bara 

är teorin (Elkington 1999) som säger att det är viktigt att tänka på en 

hållbarhetsaspekt när en affärsmodell ska tas fram, utan olika intressenter 

uppmanar även till detta. Intressentmodellen säger att det är viktigt att lyssna 

på olika intressenter vid beslut och under intervjuerna uttryckte olika 

intressenter vikten av ett hållbarhetstänk, vilket ökade tillförlitligheten av att 

denna aspekt fått mycket fokus i studien (Freeman 2010). Under intervjuerna 

framkom det också att med ersättningens hjälp har elnätsbolagen en chans att 

ge incitament till producenterna att producera mer hållbar energi genom att 

producera lokalt, byta till förnyelsebara energikällor och öka produktionen i 

kapacitetsbristområden. Vilket gynnar samhället i stort och gör att 

utvecklingen inte stannar upp, speciellt inte nu när mycket inom samhället ska 

elektrifieras, som exempelvis att fler industrier vill automatiseras. Utvecklingen 

av förnyelsebara energikällor idag räcker inte för att Sverige ska kunna drivas 

av 100% förnyelsebara källor men den visar på att det finns potential att uppnå 

detta om några år, för att driva på utvecklingen kan incitament användas. För 

att öka incitamenten för att producera mer förnyelsebart och i 

kapacitetsbristområden skapades miljötillägget och kapacitetsbristtillägget. 



50  

Elnätsbolagen står inför en stor utmaning med att uppnå energiomställningen, 

många förändringar måste göras såsom effektivisering och utbyggnad av 

elnätet, vilket kan ta tid. Enligt Freeman (2010) är det viktigt att företag lyssnar 

på sina intressenter och är öppna för förändring för att behålla en stabil 

verksamhet. Även Suchman (1995) beskriver vikten av att skaffa sig legitimitet 

av samhället för att klara sig som företag ute på marknaden. 

Under intervjuerna var responsen positiv från alla parter till omställningen, 

producenterna såg inga problem med förändringen utan uttryckte att det hela 

handlar om att bara börja, då alla medel finns för att implementera 100% 

förnyelsebar elproduktion. Den framtagna BMC för ersättningen kan användas 

som ett hjälpmedel för elnätsbolagen att hitta hur detta ska ske genom att 

identifiera de olika relationerna mellan intressenterna och uppmärksamma 

viktiga faktorer, vilket kräver bra kommunikation och att parterna litar på 

varandra. Att införa faktorer som ger incitament åt rätt riktning när det gäller 

ersättningen har därför gjorts i denna studie. Ett miljötillägg togs fram där ett 

förslag på hur detta ska vara utformat var genom att kolla på 

koldioxidekvivalenter. Även ett kapacitetsbristtillägg för att öka 

effektiviseringen i elnätet togs fram. Från intervjuerna framkom det att om 

inget incitament ges i områden där det råder kapacitetsbrist måste elnätet 

istället byggas ut. Att bygga ut elnätet är en dyr investering som även tar flera 

år att utföra där ett incitament för ökad produktion anses som ett billigare och 

enklare alternativ för att lösa problemet. Dessa faktorer är framtagna för att 

främja energiomställningen och ge incitament till producenterna som anses 

nödvändiga för att uppnå de krav samhället har på elnätsbranschen. 

För förlustersättningen är faktorer som specifik uttagspunkt mot överliggande 

nät, minskade förluster, avstånd, individnivå, värmekoefficient, konsumtionen 

och produktionen av energi viktiga, detta för att dessa faktorer gör det möjligt 

att ta reda på hur mycket energi som försvinner under energitransporten. Att 

basera förlustersättningen på individnivå kan vara svårt då nätet är maskat och 

producerad el inte går att följa exakt vilket gör att en teoretisk uppskattning 

måste göras för att komma så nära verkligheten som möjligt. Att 

producenterna får ersättning för den nyttan som de bidrar med är ett av de 

element som ingår i en annan byggsten i BMC, värdeskapande. Om 

ersättningen är schabloniserad bidrar det till att ersättningen blir orättvis då 

olika producenter bidrar med olika stor nytta, vilket kan påverka relationerna. 

Dessa orättvisor kan leda till att producenterna väljer att ansluta sin 

produktion till ett annat nät eller att de inte producerar enligt elnätsbolagens 
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önskemål när på dygnet de vill att producenterna ska producera eller mängden 

produktion. Den framtagna BMC för ersättningen kan bidra till att orättvisor 

kan undvikas. 

En aspekt gällande effektersättningen var att producenterna idag är tvungna att 

garantera en viss effekt till elnätsbolagen för att få denna ersättning. Det visade 

sig att sol och vind i vissa fall inte kunde ta del av effektersättningen för att 

dessa energikällor har svårt att veta hur mycket de kan garantera på grund av 

att de är väderberoende (Klein m.fl. 2017). Utifrån detta valde undersökarna 

att effektersättningen skulle bestå av två alternativ, ett där producenten kan 

garantera effekt och ett där producenten får en ersättning för det den faktiskt 

har levererat. 

Elnätsbolagen argumenterade att den garanterade effekten producenter bidrar 

med ger en högre nytta och därför valde undersökarna att ge incitament att 

fortsätta garantera effekt till de producenterna som kan. Samma argument 

används för att förklara varför den garanterade effektersättningen kommer att 

vara högre än den icke-garanterade. I samband med denna diskussion gjordes 

en reflektion över om två olika produktionsslag kunde kombinera sina effekter 

och tillsammans kunna garantera effekt till elnätsbolagen då detta togs upp av 

en deltagare från producenterna. En variant på kombination skulle kunna vara 

att solkraft och vindkraft går ihop och garanterar en viss effekt, en annan 

variant skulle kunna vara att kombinera kraftvärme och sol. Detta medförde 

att inte enbart ett enskilt produktionsslag kan garantera effekt utan även en 

kombination av två produktionsslag kan göra det. Genom detta kan fler 

producenter garantera effekt vilket kan leda till att elnätsbolagen får minskade 

kostnader på sina abonnemang mot överliggande nät. Detta innebär dock att 

producenter som garanterar måste kunna hålla sin garanterade effekt då det 

annars kan innebära överskridningsavgifter för elnätsbolagen. 

Kostnaderna för överskridanden är så pass stora att en faktor som ger 

incitament till producenterna att hålla den produktion som de har lovat har 

visat sig viktig under intervjuerna med elnätsbolagen och bör ingå i 

beräkningen av ersättningen. I den här rapporten benämns faktorn som straff 

och betyder att producenten inte kommer att få ut lika mycket i ersättning om 

de inte håller vad de lovar. Överskridningskostnaderna kan minskas genom att 

låta producenterna fastställa sin garanterade effekt för november-mars till 

elnätsbolagen i september istället för i december. Detta leder till att 

producenterna inte behöver bestämma den garanterade effekten långt i förväg. 

Från intervjun med ett vattenkraftsbolag framkom det att denna tidsändring 
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skulle göra mycket för dem, för även om de räknas som en reglerbar källa är 

de ändå beroende av hur mycket regn som faller under året och det är svårt att 

göra en prognos för detta ett år i förväg. Att flytta fram denna tidsram några 

månader ökar säkerheten att producenterna kan leverera det de har lovat och 

risken för överskridanden minskar. Eventuellt kan producenterna även öka 

den garanterade effekten anläggningarna anmäler, vilket leder till minskade 

abonnemangskostnader för elnätsbolagen. 

 

5.3. Framtida åtgärder för elnätsbolagen 

Nedan förklaras vilka åtgärder elnätsbolagen kan göra utifrån de resultat denna 

studie har presenterat. De framtagna faktorerna och den BMC som har 

utvecklats för ersättningen kan användas som grund för hur 

beräkningsmodellen för ersättningen ska utformas. Nästa steg för 

elnätsbolagen är att se till att data som mätningar och analyser av nätets 

struktur görs. Genom att mäta varje producents individuella nytta, för att se 

hur denna nytta beräknas se Bilaga B, blir ersättningen rättvis och det bidrar 

med att producenterna får ersättning för sin faktiska nytta. En annan faktor 

som måste sammanställas i förlustersättningen är till exempel avståndet, där 

mätningar på hur långa ledningarna är mellan producentens produktion och 

konsumenten måste göras. I dag använder sig elnätsbolagen av ett program 

som kan ta fram dessa värden. Denna studie har tagit fram alla relevanta 

faktorer för att beräkna ersättningen och verktygen för att sammanställa alla 

faktorers data finns redan. Nästa steg är därför att sammanställa all data för att 

sedan kunna vikta dessa faktorer och hitta deras relation till varandra. När 

detta är gjort kan en beräkningsmodell för ersättningen utvecklas. 

Nya mätinstrument vad gäller produktion och konsumtion av el kommer att 

installeras till år 2024, detta kommer att innebära att information lättare kan tas 

fram angående mängd producerad energi och individuell nytta. Genom att 

denna information kommer att finnas tillgänglig ställs det även högre krav på 

elnätsbolagen att använda sig av denna information. Det är därför viktigt att 

sammanställa data för att kunna utveckla en beräkningsmodell som är 

anpassad efter dessa förutsättningar då det inom några år kommer att krävas 

att detta följs. Genom att genomföra denna förändring nu kommer 

elnätsbolagen att ligga i framkant och vara beredd för de förändringar som 

kommer att ske. 
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6. Slutsats 

I detta kapitel kommer en slutsats att dras av studien. Först jämförs syftet med studien mot 

dess resultat, därefter ges förslag på framtida och fortsatt forskning och till sist avslutas 

kapitlet med en argumentation av studiens trovärdighet. 

6.1. Syfte 

Syftet med studien var att ta fram vilka faktorer som påverkar ersättningen och 

hur dessa med hjälp av en affärsmodell för ersättningen kunde ligga till grund 

för hur ersättningen skulle utformas. Då det idag inte finns någon tidigare 

undersökning angående hur ersättningen ska vara utformad och hållbarhet är 

en stor del av samhällets utveckling mot energiomställningen valde denna 

studie att fokusera på detta. Genom att utföra intervjuer med de olika 

intressenterna som är inblandade i ersättningen kunde faktorer tas fram och 

undersökas. Analys av dokument gav studien insikt i hur ersättningen är 

utformad idag och vilken information som saknades för att kunna ta beslut om 

hur den ska beräknas. Enligt resultatet bör ersättningen vara rättvis, 

transparent och begriplig samtidigt som den gynnar den hållbara utvecklingen. 

Att göra ersättningen tydlig och begriplig för producenterna gör att den 

enklare accepteras av producenter och genom att införa både ett miljötillägg 

och ett kapacitetsbristtillägg gynnar ersättningen miljön och 

energiomställningen. Studien bidrar med ett första steg till hur ersättningen ska 

beräknas genom att tydliggöra vilka faktorer som påverkar ersättningen och 

dessa sammanställs i en BMC för ersättningen. 

 

6.2. Fortsatt forskning 

Studien bygger på teoretiska antaganden och måste testas i praktiken, var av 

fortsatt forskning bör utföras för att säkerställa att dessa antaganden stämmer. 

Denna studie är utförd i Sverige och med åsikter från de tre största företagen 

inom energidistributionsbranschen, det hade varit bra att bredda kontexten till 

andra länder och deras elnät för att validera slutsatsen. Studien har inte hunnit 

testa några av de framtagna faktorerna och nästa steg bör vara att verifiera 

faktorernas relevans. 

Denna studie tar hänsyn till dagens teknik och de förutsättningar som elnätet 

har idag och redan nu finns det information om framtida utveckling angående 

mätteknik vilket gör att slutsatsen från denna undersökning bör uppdateras när 

dessa har implementerats i praktiken. Idag råder det kapacitetsbrist i vissa 

områden i Sverige och enligt deltagarna från de genomförda intervjuerna är 



54  

detta bara början. Kapacitetsbristen kommer att sprida sig till allt fler områden 

när fler personer vill ha tillgång till el och industrier vill automatiseras, vilket 

kan innebära att ersättningen kan vara en viktig parameter för att lösa 

kapacitetsbristproblemet. Undersökarna anser, utifrån resultatet från studien, 

att ett sätt att hantera situationen är att ge incitament till producenter att 

producera mer i de områden där kapacitetsbrist råder och där med minska 

kapacitetsbristen. Elnätsbolagen bör kolla vidare på hur de kan vara med och 

påverka till denna minskning. 

En annan viktig aspekt att ta hänsyn till är energiomställningen. Elnätsbolagen 

har ett stort ansvar för att uppnå 100% förnyelsebar produktion. Då 

elnätsbolagen måste ansluta alla producenter till sitt elnät måste det finnas 

något incitament som gör att producenterna vill producera förnyelsebart. 

Genom det utformade miljötillägget hoppas undersökarna att fler producenter 

vill ansluta sig till det elnätsbolag som erbjuder detta. Att undersöka om så är 

fallet är därför något elnätsbolagen måste göra för att se om detta är rätt väg 

att gå. 

6.3. Trovärdighet 

Studien är genomförd i Sverige och anpassad till den svenska marknaden vilket 

kan göra det svårt att generalisera studien till andra länder. Resultatet är mer 

menat att användas som en grund för att beräkna ersättningen och är baserad 

på teoretiska antaganden, som gör det problematiskt att säga hur ersättningen 

exakt ska beräknas i praktiken. Dock är siffrorna baserade på faktiska värden 

som är omarbetade och gör att beräkningarna ändå är trovärdiga i sin helhet. 

Studien har beaktat olika intressenters värderingar och tagit hänsyn till dessa 

när faktorerna för ersättningen har tagits fram, detta för att höra olika 

inblandade intressenters åsikter och öka trovärdigheten. Undersökningen 

grundar sig på information från majoriteten av elmarknaden då de tre största 

elnätsbolagen har varit involverade. För att öka trovärdigheten användes 

systematic combining som undersökningsprocess då denna metod innebär att 

undersökarna arbetar i ett iterativt mönster för att inte missa relevanta teorier 

eller åsikter. Under studiens tjugo veckor har också två oberoende handledare 

övervakat arbetet och undersökarna själva har inget att vinna på resultatet och 

kan därför ses som en oberoende part. 
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 
 

Intervjuer med “experter” nätbolag, producenter, myndigheter 

Formaliteter: 
 

Anonym intervju, tidsspann (60min-90min). 

Inspelad intervju enligt GDPR (diktafon) 

Möjlighet att se transkriberingen vid eventuell citering. 
 

Intresserad av personens specifika åsikter, finns inga korrekta svar. 

Möjlighet att lämna om denne så vill. 

Lämna rum för eventuella frågor från deltagaren innan intervjun börjar. 

”Har du några funderingar innan vi startar?” 
 

Introduktion: 

Introducera oss och varför vi gör denna studie 
 

Vill undersöka nätnyttoersättningen från olika perspektiv och från olika 

aktörer för att se hur praktiken förhåller sig till teorin. Vill prata med just dig 

för att få reda på hur du ser på ersättningen. 

Personlig information: 
 

Kan du berätta lite om dig själv, du får 2 min? (ge max 5 min) 

Vad har du för titel/roll på företaget och hur hamnade du här? 

Avsnitt: 

Intervjun kommer bestå av två avsnitt, ett om hållbarhet och ett om 

prissättning. 

Avsnitt 1 - Hållbarhet: 
 

I det första avsnittet kommer vi ställa lite allmänna frågor om hållbar 

utveckling, då detta är en viktig punkt för att uppnå energiomställningen. 

Energiomställningen = 100% förnyelsebar energiproduktion 2040 i Sverige. 
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1. Hur skulle ni beskriva hållbar utveckling med egna ord? (syftet med detta är 

att     få     en     bild     av     hur      personen      uppfattar      begreppet)  om 

personen inte vet vad HU är säg definitionen: ”Hållbar utveckling är en 

utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 

2. Kan ni ge ett exempel på vad hållbarhet betyder för dig? (speglar 

definitionen hur personen tycker att de ska agera) 

3. Tycker ni att företaget jobbar på ett hållbart sätt? (speglar personens egna 

sätt att se på hållbarhet hur företaget jobbar med det) 

Följdfråga: Kan ni beskriva en situation där ni jobbade på ett hållbart sätt? 

4. Finns det utmaningar med att jobba med hållbar utveckling enligt dig? 

(utmaningar som finns med HU) 

Följdfråga: Kan ni berätta om någon situation där företaget mötte utmaningar 

med att nå ett hållbart arbete? (utmaningar som anses finnas med hållbar 

utveckling (HU)) 

Fråga 5–7 ställs enbart till nätbolag 
 

5. Jobbar företaget med hållbar utveckling och till vilken utsträckning? Ge 

exempel. (här vill vi veta hur mycket individerna vet om vad företaget strävar 

mot när det gäller HU) 

Följdfråga: Jobbar ni med hållbarhet i skedet vid prissättning? 

6. Känner ni till om era konkurrenter jobbar med hållbar utveckling, kan ni ge 

ett exempel? (har de koll på sina konkurrenter eller kör de efter sin egen väg) 

7. Vad tror ni hållbar utveckling betyder för era konkurrenter? (påverkar andra 

företag deras arbetet mot HU) 

8. Vilka konsekvenser antar ni kan uppstå gällande hållbar utveckling? 

(konsekvenser med att jobba med HU) 

Avsnitt 2 - Prissättning: 

Då vårt examensarbete fokuserar på nätnyttoersättningen är vi intresserade av 

just denna. Har ni erfarenhet/kunskap av den? Kan ni förklara vad 

nätnyttoersättningen innebär? (Om det visar sig att de inte jobbar på samma 
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sätt: Hur jobbar ni? Vad finns det för modeller som ni använder för liknande 

område? Vilka principer följer ni?) 

Om de inte kan förklara nätnyttoersättning: Som nätbolag måste en ersättning 

betalas ut till de producenter som bringar nytta till nätet då de matar in el i 

nätet, enligt Ellagen. Därför kommer här nu ett par frågor angående 

prissättning och ersättningen specifikt. 

Frågor Energimarknadsinspektionen (Ei) 

/Energimyndigheten/Energikontoret Skåne: 
 

Frågorna ställs enbart till myndigheter som har kunskap om 

nätnyttoersättningen 

9. Hur uppfattar ni beskrivningen av nätnyttoersättningen i ellagen? (Är det 

fler som tycker lagen är otydlig) 

10. Kan ni ge exempel på någon fördel med ersättningen? (vad är positivt med 

ersättningen) 

11. Kan ni ge exempel på någon nackdel med ersättningen? (vad är negativt 

med ersättningen) 

12. Vilka utmaningar finns det med att kontrollera nätbolagens tolkningar av 

ellagen gällande ersättningen? Kan ni ge något exempel? (se vilka svårigheter 

det finns) 

13. Finns det något du skulle vilja tillägga eller ta upp något som vi inte har 

pratat om? 

Frågor till nätbolag: 
 

9. Hur uppfattar ni beskrivningen av nätnyttoersättningen i ellagen? (Är det 

fler som tycker lagen är otydlig) 

10. Kan ni redogöra hur ni gör idag vid prissättning av ersättningen? (Kolla 

nuläget, görs det olika på olika företag) 

11. Vad ingår i er nätnyttoersättning? (För att kunna jämföra de stora bolagen. 

Se till att de förklarar hur potten pengar/ersättningen fördelas ut över alla 

producenter) 

Följdfråga: Betalar ni ut effektersättning? 



65  

Följdfråga: Betalar ni ut förlustersättning? 
 

12. Skiljer sig prissättningen mellan olika producenter och områden? (Finns 

det en skillnad) 

Följdfråga: Kan ni ge ett exempel? 

Fås mer ersättning vid större produktion av el? 
 

13. Vad tycker ni om den nuvarande prismodellen? 

Följdfråga: Kan ni utveckla? 

14. Kan ni ge något exempel på fördelar med ersättningen? (vad är positivt 

med ersättningen) 

15. Kan ni ge något exempel på nackdelar med ersättningen som ni måste 

betala ut? (vad är negativt med ersättningen) 

16. Vad skulle ni vilja förändra med modellen? (kolla om det finns några idéer 

som kan tas till vara på) 

17. Förklara hur ni mäter förlusterna i nätet? (För att få en annan syn på hur 

de beräknas) 

Följdfråga: Kan ni återge var den producerade elen mäts från producenten? 

(mäter nätbolagen den på samma sätt/ställe) 

Följdfråga: Kan ni beskriva var elen mäts nästa gång? (görs detta annorlunda 

på olika nätbolag) 

Följdfråga: Hur beräknas skillnaden (från producerad el till konsumerad)? 

(görs detta annorlunda på olika nätbolag) 

18. Vad bedömer ni ingår i de förluster som uppstår (värme, avstånd etc)? 

(Finns det andra förluster som vi inte har tänkt på) 

19. Kan ni beskriva den nytta som producenterna bidrar med vid produktion 

av el? (Hur tolkar nätbolaget nyttan) 

20. Finns det något du skulle vilja tillägga eller ta upp något som vi inte har 

pratat om? 
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Frågor till producenter: 
 

9. Vet ni hur ersättningen fördelas och betalas ut till er producenter? (har de 

koll på hur ersättningen går till) 

Följdfråga: Kan du förklara? 

10. Vad tror ni är viktigt för dig/ditt arbete/företaget om innehållet i 

ersättningen? (vilka faktorer är viktiga att ta med i beräkningen enligt 

producenterna) 

11. Vid nyexploateringsprojekt hur väljer ni nätbolag att ansluta er till? (vad är 

viktigt för en producent att ett nätbolag kan leverera för att de ska välja det 

nätbolaget ex. pris, tid till anslutning) 

12. Ser ni några fördelar/nackdelar med effektersättningen? 

13. Ser ni några fördelar/nackdelar med förlustersättningen? 
 

14. Finns det något du skulle vilja tillägga eller ta upp något som vi inte har 

pratat om? 
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Bilaga B Förlustersättning exempel 
 

För att beräkna hur mycket producenterna bidrar med att minska förlusterna i 

form av energi beräknas först hur mycket energi som förloras när inga 

producenter finns i nätet för att sedan beräkna förlusterna med producenterna 

inkopplade. Skillnaden mellan dessa är de minskade förlusterna producenterna 

bidragit med. Ett förenklat exempel visas nedan där det först enbart finns två 

producenter och en konsument följt av ett annat förenklat exempel där det 

enbart finns två konsumenter och en producent kopplat till en specifik 

uttagspunkt, se figur 9. I praktiken används sedan samma modell för att 

beräkna förlusterna i en uttagspunkt med fler producenter och konsumenter. 

Läge 1 i figuren beskriver hur nätet ser ut innan någon producent har kopplats 

bort, därefter kopplas båda producenterna bort för att ta fram hur mycket 

energiförluster som uppstår om inga producenter fanns i uttagspunkten, läge 

2. Sedan kopplas producenterna på var för sig för att beräkna hur mycket 

förlustminskning var och en av producenterna bidrar med, läge 3 respektive 

läge 4. Beräkning av hur mycket producenterna minskar förlusterna: 

Producenternas bidrag = (Läge 2-Läge 3) + (Läge 2 - Läge 4). Samma 

resonemang gäller när det finns fler producenter i nätet än konsumenter. 

Beräkning av hur mycket producenten minskar förlusterna vid fler 

konsumenter: Producenternas bidrag = (Läge 1-Läge 2). 
 

Figur 9: En förenklad modell av hur elnätet kan se ut i en uttagspunkt, streckad linje 

representerar att producenten är bortplockad. 
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Bilaga C Effektersättningen exempel 
 

Den garanterade effekten gäller nov-mars för att det är då nätet är som mest 

belastat och elnätsbolagen har som mest nytta av producenterna. För att ta 

reda på hur många timmar som är tillåtet för producenterna att missa används 

historisk data från tidigare år för att se hur många timmar producenterna 

missade. Medelvärdet av alla producenters antal missade timmar ger den 

procent som får lov att missas totalt över hela vinterhalvåret, detta beräknas 

sedan ut i ett antal timmar de har råd att missa. I exemplet används data från 

sex olika producenter med fiktiv data för att demonstrera hur detta räknas ut, 

se tabell 5, men i verkligheten bör alla producenter räknas med för att få en 

mer exakt beräkning och därmed ett bättre svar på hur många timmar som kan 

vara rimligt att låta producenterna missa. 

Antalet timmar för hela vinterhalvåret är 1734 då den garanterade effekten 

enbart gäller 06–22 mån-fre nov-mars och bortsett från helgdagar. 

06–22 = 17 h 

Jan = 22 dagar 

Feb = 20 dagar 

Mars = 21 dagar 

Nov = 22 dagar 

Dec = 17 dagar 

(22 + 20 + 21 + 22 + 17) × 17 = 1734 h 
Tabell 5: Producenters data gällande garanterad effekt. 

Producent Antal klarade timmar (h) Antal inte klarade timmar (h) Klarade timmar i 

procent (%) 

1 1728 6 99,7 

2 1714 20 98,8 

3 1731 3 99,8 

4 1724 10 99,4 

5 1591 143 91,8 

6 1488 246 85,8 

Medelvärdet av alla producenters klarade timmar ger 96 %. 
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99,7 + 98,8 + 99,8 + 99,4 + 91,8 + 
85,8 

 
 

6 

 

= 96 

 

Alla producenter som garanterar en effekt får enligt uträkningen ha en 

marginal på 4% där de har möjlighet att missa att leverera det de har sagt att de 

ska leverera, dvs 69 timmar totalt under hela perioden, 0,004 × 1734 = 69. 
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Bilaga D Kapacitetsbristtillägg exempel 
 

Prislistan när Svk är överliggande nät är baserad på hur stora överskridanden 

är per MW och under hur många timmar som överskridandet varar, vid första 

timmen kostar överskridandet 560 kr/MW, andra timmen 1400 kr/MW och 

tredje timmen samt för överskridande som varar längre än tre timmar 2800 

kr/MW per timme (Svenska kraftnät 2019). 

År 1 summerade kostnad: (560 + (3 × 560) + (3 × 1400) + (7 × 560) + 

(7 × 1400) + (7 × 2800) + (4 × 560) = 42 000 kr 
 

År 2 summerade kostnad: (4 × 560) + (4 × 1400) + (4 × 2 × 2800) + 

(6 × 560) + (3 × 560) + (3 × 1400) + (3 × 5 × 2800) + (1 × 560) + 

(2 × 560) + (2 × 1400) = 81 760 kr 
 

År 3 summerade kostnad: (5 × 560) + (5 × 1400) + (5 × 2800) + 

(2 × 560) + (8 × 560) + (8 × 1400) + (8 × 2800) = 63 000 kr 
 

Den totala summan kostnader för alla tre åren: 

Å1+Å2+Å3 = 42 000 + 81 760 + 63 000 = 186 760 kr. 

Medelvärdet för kostnaden de tre åren: 

 

M(Å) =
 Å1+Å2+⋯+Ån = 

186 760 
= 62 253 kr

 
n 3 

Total produktion i den utvalda uttagspunkten: 
 

3 

∑ P1 + P2 + P3 = 500 000 kW 

k=1 

 

Kapacitetsbristtillägget blir: 
 

K = M(Å) = 
62 

253 
= 0,124506 kr/kW → 12 öre/kW 

n 
k=1 500 000 ∑ Pk 
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