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Sammanfattning 
 

Den omfattande miljöpåverkan som elproduktion bidrar till, har lett till starka påtryckningar 

från beslutsfattare organisationer och allmänhet att successivt övergå till förnybara 

energikällor vid produktion av el. Ett koncept som på senare år fått allt mer uppmärksamhet i 

Sverige är att elanvändarna utöver att energieffektivisera och handla grön el deltar i denna 

omställning genom att själva småskaligt producera förnybar el. Småskalig elproduktion i form 

av sol- och vindkraft har dock haft svårt att etablera sig på elmarknaden på grund av ett 

storskaligt produktionssystem med få och stora aktörer. Detta gör att småskaligt 

egenproducerad el, som innebär en ny marknadsstruktur, uppfattas som en innovation av både 

energibolag och elanvändare. Vid anammandet av en innovation är användarens attityd till 

innovationen helt avgörande, vilket innebär att elanvändarnas attityd till småskalig 

egenproducerad el spelar en central roll i den framtida spridningen av konceptet. 

 

Traditionellt sätt har småhusägare utgjort den typiska målgruppen för småskalig elproduktion, 

men i och med denna uppsats uppmärksammar författarna fastighetsbranschens roll i 

spridningen av konceptet. Även energibolagens roll undersöks med betoning på eventuella 

samarbeten mellan energibolag och fastighetsföretag. Undersökningen fokuserar därför på 

dessa två parters attityd till småskaligt egenproducerad el och dessa attityders påverkan på 

konceptets potentiella spridning. Den teoretiska referensram som undersökningen har utgått 

från berör attityd till och spridning av innovationer, där centrala begrepp har varit attitydens 

tre komponenter vetande, känsla och intention samt generella innovationsattribut som är 

viktiga i formandet av en attityd. Uppsatsens syfte har varit att utifrån denna referensram tolka 

intervjuobjektens attityder till småskaligt egenproducerad el och analysera vilken potential 

innovationen har att spridas på fastighetsmarknaden och bidra till en ökad produktion av 

förnybar el. 

 

Undersökningen har utförts genom en kvalitativ metod bestående av fem intervjuer med 

fastighetsföretag och tre intervjuer med energibolag verksamma inom Umeåregionen. 

Resultaten visar att potentialen för spridningen av småskaligt egenproducerad el på 

fastighetsmarknaden i dagsläget är svag på grund av att tekniken uppfattas som outvecklad 

och kostnadsineffektiv. Under förutsättning att tekniken skulle producera en tillfredställande 

mängd el till ett rimligt pris finns det emellertid god potential för en framtida spridning. Detta 

främst på grund av att fastighetsföretagens och energibolagens attityder till egenproducerad el 

är positiv, trots det faktum att konceptet samstämmer dåligt med nuvarande lösningar kring 

hur el produceras. Attityden till huruvida den egna elen ska produceras småskaligt är dock 

skiftande, där outvecklad och kostnadsineffektiv teknik starkt bidrar till att många företag är 

negativa. Undersökningen indikerar dock på att det finns fastighetsföretag som är intresserade 

av att testa småskalig elproduktion men också att det finns energibolag som har ambitionen att 

i framtiden stödja sina kunder i deras vilja att producera egen el småskaligt. 

 

Om det finns en ambition i samhället att småskalig elproduktion är en framtidslösning som 

kan öka produktionen av förnybar el anser författarna att både beslutsfattare och tillverkare av 

småskalig sol- och vindkraft ska lägga allt krut på att förbättra den småskaliga teknikens 

relativa fördel gentemot storskaliga alternativ. Detta motiverar en fortsatt utveckling av den 

småskaliga elproduktionstekniken för att möjliggöra billigare och effektivare elproduktion 

vilket enligt undersökningen kommer att förändra attityden till konceptet, öka intentionerna 

att anamma det och därmed öka spridningen av småskaligt egenproducerad el.  
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1. Omställning mot förnybar el  
 

Sverige är det land inom EU som förbrukar mest el i förhållande till sin befolkning (Eurostat 

2007), en tredjedel av den energi som konsumeras i Sverige når användaren i form av 

elektricitet och majoriteten av denna el kommer från vatten- och kärnkraft 

(Energimyndigheten 2009A:59,88). Produktionen av el bidrar med en omfattande negativ 

påverkan på miljön, denna påverka är olika beroende på vilken energikälla elen kommer 

ifrån. Fossila energikällor bidrar med högst andel utsläpp av koldioxid, svaveloxid och 

kväveoxider, vilket leder till negativa effekter såsom temperaturhöjande klimatpåverkan och 

försurning av sjöar och hav. Kärnkraft bidrar inte till utsläpp men involverar stora 

säkerhetsrisker och lämnar efter sig avfall som måste hållas inkapslat under mycket lång tid 

(Energimyndigheten 2009B). Idag står Sverige inför en förändring i både handel och 

produktion av el vilket beror på det ökade intresset för och trycket på utvecklingen av 

förnyelsebara energikällor. Den omfattande miljöpåverkan som elproduktionen bidrar till, har 

lett till starka påtryckningar från beslutsfattare organisationer och allmänhet att successivt 

övergå till förnybara energikällor vid produktion av el. (Europeiska unionen 2010; 

Näringsdepartementet 2010; Greenpeace 2005) 

 

Förnybar el avser den el som produceras med de icke-fossila naturresurserna vindkraft, 

solenergi, jordvärme, våg- och tidvattenenergi, vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från 

avloppsreningsanläggningar och biogas (Europaparlamentet 2001:35). Sverige har en relativt 

sett hög andel förnybar elproduktion på grund av en omfattande vattenkraft. År 2008 var 

andelen förnybar energi i Sverige drygt 44 procent (Energimyndigheten 2009A:15), men 

riksdagen har nyligen beslutat att andelen förnybar energi år 2020 ska vara minst 50 procent 

(Näringsdepartementet 2010). Då en tredjedel av den energi som konsumeras i Sverige 

används i form av elektricitet har elmarknaden ett mycket stort ansvar i denna omställning. 

(Energimyndigheten 2009A:59,64). För att uppnå målet har reformer införts för att främja 

tillväxten av förnyelsebar elproduktion, bland annat ett elcertifikatsystem som innebär att alla 

elhandelsföretag har en skyldighet att köpa en viss kvot förnyelsebar elektricitet i förhållande 

till sin totala elförsäljning. Förhoppningen är att systemet ska öka de förnybara 

energikällornas möjlighet att konkurrera med icke förnybara energikällor 

(Energimyndigheten 2009C).  

 

En mycket viktig del i omställningen mot en hållbar utveckling anses också vara hela 

samhällets gemensamma ansvar för den energi vi producerar och förbrukar. (Mitchell 2003; 

FN 2005; FN 1987) Utifrån elanvändarnas perspektiv tolkas detta budskap ofta som ett 

ansvar för att energieffektivisera i bostaden och handla miljömärkt el (Energimyndigheten 

2009B). En åtgärd som är betydligt mindre utbredd men som på senare år fått allt mer 

uppmärksamhet i Sverige är att elanvändarna utöver detta själv producerar förnybar el (Söder 

2008; Palm & Tengvard 2009). Egenproducerad el har visat sig vara produktivt för 

spridningen av förnybar energiteknik och därmed en bidragande faktor till elmarknadens 

omställning mot förnybara energikällor. Elliott (2000:264) framhäver spridningen av 

förnybar el i Danmark som har drivits på underifrån av jordbruk och lokala 

elproduktionskooperativ. Denna uppfattning delas av Jacobsson och Lauber (2006:271) som 

framhåller att ett lokalt privat ägande av små elproduktionsanläggningar i Tyskland markant 

ökat acceptansen för den förnybara energins spridning. Vidare anser Storbritanniens regering 

i rapporten Our Future Challange: Power from the people (DTI 2006) att småskalig 

produktion av el och värme är en förutsättning för att landet ska nå sina klimatmål. Det 

framhålls dels att själva tillskottet av förnybar energi från den småskaliga produktionen är 
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viktig men också att konceptet skapar ett ökat engagemang för förbrukning och produktion av 

energi (DTI 2006:6,10). Småskaligt egenproducerad el är därmed ett komplement till den 

storskaliga expansionen av förnybar elproduktion. Denna elproduktion möjliggörs bland 

annat av små vindkraftverk och solpaneler som placeras i anslutning till den byggnad där elen 

används, till exempel på ett hustak eller en gårdstomt. Småskalig elproduktion bildar därmed 

en ny marknadsstruktur där elanvändaren blir producent av sin egen elektricitet (Sauter & 

Watson 2007). 

 

1.1 Småskaligt egenproducerad el 
 

Tekniken som utgör grunden för småskalig sol- och vindkraft är inte ny, solpaneler och 

vindturbiner är välutvecklade innovationer som samhället i stor utsträckning har tagit till sig 

(Palm & Tengvard 2009:1). Dessa tekniker i småskaligt utförande har dock haft problem att 

etablera sig på den elmarknaden på grund av en stor fokusering på ett centraliserat, storskaligt 

produktionssystem med få och stora aktörer (Elliot 2000:263,64). Inte minst i Sverige där 70 

procent av marknaden styrs av tre stora energikoncerner (Datamonitor 2009:13). Detta gör att 

småskalig elproduktion och egenproducerad el, som innebär en decentralisering av 

marknaden och en ny roll för elanvändaren, uppfattas som ett nytt koncept av både 

energibolag och elanvändare (Palm & Tengvard 2009; Elliot 2000). 

 

Everett Rogers (1995:168), en av de mest väletablerade forskarna verksamma inom området 

för innovationer och dess spridning, menar att marknadens attityder till en innovation är en 

central beståndsdel i spridning av en den. Med innovation menar Rogers (1995:11) inte bara 

ny teknik utan också idéer, lösningar eller koncept som uppfattas som nya av användarna. 

Detta gör att småskalig egenproducerad el i allra högsta grad utgör en innovation på 

elmarknaden. Attityden till ett objekt består enligt de inflytelserika attitydforskarna Martin 

Fishbein och Icek Ajzen (1975:15-20) av individens vetande, känsla och intention till 

attitydobjektet där ett vetande om objektet möjliggör en utvärdering av objektet som leder till 

en känsla för objektet vilket resulterar i en intention till hur denna känsla kommer att leda till 

ett beteende. Denna förklaring är den mest accepterade beskrivningen av en attityd (Solomon 

et al 2008:141) och konkretiserar attitydbegreppets komplexitet. En framtida spridning av 

småskalig elproduktion och egenproducerad el är alltså beroende av användarnas attityd, som 

i sin tur består av deras vetande, känsla och intention till konceptet. Att attityderna till 

konceptet är viktigt bekräftas även av litteratur som specifikt behandlar småskalig 

elproduktion, där det framhålls att en framtida spridning av småskalig elproduktion 

förutsätter en förändrad attityd till det befintliga elproduktionssystemet, både från 

elanvändare och från energibolag (Sauter & Watson 2007:2772; Elliot 2000:267). 

 

I Sverige är konceptet egenproducerad el än så länge utnyttjat i begränsad omfattning men 

intresset för småskaliga elproduktionsanläggningar har ökat (Palm & Tengvard 2009:5,6; 

Datamonitor 2009:14) samtidigt som politiska styrmedel som förespråkar småskalig 

förnyelsebar elproduktion har stärkts under de senaste åren (Näringsutskottet 2009; 

Energimyndigheten 2009B). Sådana positiva incitament har enligt Rogers (1995:219) som 

främsta uppgift att förbättra innovationens relativa fördel vilket gör att innovationen uppfattas 

som mer fördelaktig av potentiella användare. Detta kan enligt Rogers (1995:219-22) till viss 

del påverka användarnas utvärdering av innovationen och därmed också spridningen, 

däremot innebär incitament sällan ett ökat engagemang för innovationens grundidé. Även om 

politiska styrmedel till viss del kan öka spridningen av småskalig elproduktion kommer 

positiva incitament, utifrån Rogers resonemang, i liten utsträckning att påverka marknadens 

huvudsakliga attityd till grundidén att småskaligt producera egen el. 
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Att producera egen el småskaligt kan praktiskt utföras genom både elnätsanslutna 

anläggningar och fristående batterisystem. De nätanslutna systemen möjliggör en försäljning 

av el under förutsättning att en elhandlare kontaktas samt att en mätare som kan kontrollera 

både in och utflöde av el installeras (Energimyndigheten 2009E:3; Egen el 2010). Utöver 

detta har det inom litteraturen (Sauter & Watson 2007:2778) föreslagits att samarbete mellan 

energibolagen och elanvändarna kan förändra attityden och öka elanvändarnas acceptans till 

att småskaligt producera egen el. Detta då energibolagen har goda förutsättningar att stödja 

elanvändarna i den kunskap, finansiering och det driftansvar som krävs för att driva en 

småskalig elproduktionsanläggning. En grundläggande förutsättning för att detta utbyte skall 

vara möjligt är emellertid att energibolagen själva har en positiv attityd till konceptet 

småskalig elproduktion och en ambition att erbjuda denna möjlighet till sina elkunder, vilket 

gör att energibolagen har en potentiellt viktig roll att spela i spridningen av småskaligt 

egenproducerad el. 

 

Utarbetade modeller för ägande och drift mellan energibolag och elanvändare är vanligt 

förekommande på den svenska när- och fjärrvärmemarknaden, där energibolagen har 

utvecklat alternativa modeller för att möta den oro som elkunderna förknippar med 

investeringen i den nya tekniken. Kunden kan till exempel välja att äga hela värmecentralen 

själv och betala ett lägre pris för värmen eller betala ett högre pris för värmen och låta 

fjärrvärmebolaget äga värmecentralen (Energimyndigheten 2007:43). Sådana modeller för 

småskalig sol- och vindkraft har i mycket liten utsträckning tillämpats på den svenska 

marknaden då de stora energibolagen än så länge inte aktivt engagerat sig i spridningen av 

småskalig elproduktion (Palm & Tengvard 2009:50). Ett exempel på ett litet svenskt 

elhandelsföretag som har en ambition att stödja spridningen av småskalig elproduktion är 

företaget Egen el (Egen el 2010). De är ursprungligen en återförsäljare av småskaliga 

elproduktionsanläggningar, men har under 2010 skapat ett eget elhandelsföretag som köper 

överskottsel från sina kunder och säljer det vidare på elmarknaden. Enligt 

kommunikationschefen på företaget (Personlig kommunikation J. Stavegren 2010-04-15) är 

dock intresset för denna möjlighet än så länge mycket låg då deras kunder i stor utsträckning 

är småhusägare som har en mycket liten överskjutande elproduktion.  

 

Svenska småhusägare står för närmare en femtedel av den svenska elanvändningen 

(Energimyndigheten 2009D:11,12) och denna målgrupp, som har möjlighet att installera 

egenproducerad el i närheten av det egna boendet, har också stått i fokus i den litteratur som 

behandlat attityder till och användandet av småskalig elproduktion (Scarpa & Willis 2010; 

Palm & Tengvard 2009; Burton & Hubacek 2007; Sauter & Watson 2007). 

Fastighetsbranschen, det vill säga lägenheter och lokaler, förbrukar emellertid betydligt mer 

el och står för en tredjedel av den totala svenska elanvändningen. En betydande del av denna 

el används till driftel i fastigheter men utöver driftelen tillkommer även den el som förbrukas 

av de hushåll som bor i dessa fastigheter (Energimyndigheten 2009A:59,71). Vi anser därmed 

att fastighetsbranschen, på grund av en stor elförbrukning och, i förhållande till småhusägare, 

stora resurser utgör en minst lika intressant marknad för spridningen av småskaligt 

egenproducerad el. 

 

För att möjliggöra en analys av hur innovationen småskalig egenproducerad el anammas av 

företag med en stor elförbrukning och tolka vilken potential en sådan innovation har att 

spridas på elmarknaden är vi angelägna om att få ökad förståelse för fastighetsföretagens och 

energibolagens attityd, det vill säga deras vetande, känsla och intention till konceptet 

småskaligt egenproducerad el.  
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1.2 Problemformulering  
 

Utifrån detta resonemang har vi formulerat följande problemformulering: 

 

Vilken potential har innovationen småskaligt egenproducerad el att spridas på 

fastighetsmarknaden och hur påverkas denna spridning av energibolagens och 

fastighetsföretagens attityd till innovationen? 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att, utifrån teorier som berör attityd till och spridning av 

innovationer, tolka fastighetsföretagens och energibolagens attityder till småskaligt 

egenproducerad el och analysera vilken potential innovationen har att spridas på 

fastighetsmarknaden och bidra till en ökad produktion av förnybar el. 

 

1.4 Studies intressenter och det förväntade kunskapsbidraget 
 

Småskalig egenproducerad el har i problembakgrunden framhållits som en viktig del av 

elmarknadens omställning mot förnybara energikällor. En förutsättning för att konceptet ska 

spridas och denna el produceras är att elanvändarna har en positiv attityd till konceptet och en 

vilja att ta till sig det. Denna studie kommer att ge en ökad förståelse för fastighetsbranschens 

och energibolagens attityder till småskaligt egenproducerad el och undersöka vilka attityder 

de båda parterna har till modeller som involverar någon form av gemensamt drift- och 

ägaransvar i det praktiska anammandet av konceptet. Vi anser att kunskap om detta är viktigt 

om det i samhället finns en ambition att de småskaliga alternativen ska spridas och på allvar 

bidra till en ökad produktion av förnyelsebar el. Uppsatsen bör främst ses som en pilotstudie 

som undersöker vilka attityder som finns och vad i detalj attityderna består av i form av 

vetande känsla och intentioner till konceptet småskaligt egenproducerad el. Den ökade 

förståelsen för dessa attityder och vår tolkning av hur dessa attityder kommer att påverka 

spridningen kan sedermera användas som grund för att utforma bredare studier som 

undersöker potentialen för småskalig elproduktion på den svenska elmarknaden. 

 

Den ökade förståelsen för fastighets- och elföretagens attityder till småskaligt 

egenproducerad el kan emellertid också vara av intresse för tillverkare och återförsäljare av 

småskaliga elproduktionsanläggningar. Dels för att bilda sig en uppfattning om vilken 

potential småskalig el har att etablera sig på fastighetsmarknaden, men också för att få en 

insikt i huruvida energibolagen har för avsikt att vara aktiva eller avståndstagande i 

spridningen av småskalig elproduktion. Studiens problemområde är framdiskuterat i 

samarbete med Energytower AB, ett företag verksamma inom vindkraftsutveckling. Hur detta 

samarbete har påverkat arbetet med uppsatsen beskrivs närmare under rubrikerna ämnesval 

och förförståelse. Nedan följer en kort beskrivning av företaget. 

 

1.4.1 Energytower AB 
Energytower AB är ett svenskt företag med säte i Umeå som utvecklar en ny teknisk 

plattform för vindkraft. Företaget har 169 aktieägare, där Vision Ideas Ekonomisk Förening, 

med uppfinnare Eric Stiig i spetsen är största ägare. Företaget är i dagsläget endast verksamt 

inom produktutveckling men förväntas påbörja försäljningen av det första vindkraftverket 

under 2010-2011. Energytower har utvecklat ett vertikalaxlat vindkraftverk med högre 

verkningsgrad än befintliga vindkraftverk. Det faktum att de är tystare och inte ger några 



5 

 

slagskuggor gör dessutom att de är lämpade att installeras i stadsmiljö på till exempel hustak. 

De i dagsläget planerade verken kommer i högsta grad att vara småskaliga med en effekt på 

under 10 kW vilket ligger långt under gränsen för vad vi på sida 13 definierar som småskalig 

elproduktion. På sikt planerar företaget emellertid för betydligt större verk som kan 

konkurrera med storskalig vindkraft. Energytower skriver själv på sin hemsida att deras mål 

är att erbjuda en kombination av långtgående konkurrensfördelar såsom låg totalkostnad för 

energiproduktion, flexibilitet när det gäller placering och tillämpning samt miljömässig och 

mänsklig vänlighet. (VisionIdeas 2010; Energytower 2010) 

 

Den teknik som Energytower utvecklar och de specifika fördelar som denna teknik kan 

medföra är inget som behandlas i uppsatsen. Undersökningen kommer främst inriktar sig på 

konceptet att producera egen el småskaligt inte specifika tekniska lösningar eller kalkyler för 

effektivitet, ekonomi och underhåll.   

 

1.5 Avgränsning 
 

En tydlig avgränsning som har gjorts i uppsatsen är att de fastighetsföretag och energiföretag 

som intervjuas är verksamma i Umeåregionen. Denna avgränsning kändes naturlig eftersom 

att studien utförs vid Umeå universitet och vi i största möjliga mån ville utföra intervjuer på 

plats. Avgränsning har emellertid med stor sannolikhet haft en inverkan på resultatet då både 

sol- och vindkraft är beroende av det klimat där anläggningen används. Förutsättningarna för 

konceptet småskalig elproduktion skiljer sig därmed från en region till en annan vilket kan 

påverka attityden till tekniken som i sin tur påverkar attityden till konceptet. Vi anser dock att 

detta inte är avgörande för undersökningen då denna studie, som vi tidigare konstaterat främst 

inriktar sig på konceptet att producera egen el småskaligt inte specifika kalkyler för 

produktionseffektivitet.  
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2. Studiens utgångspunkter 
 

I detta kapitel kommer vi till att börja med att förklara ämnesvalet och redogöra för den 

förförståelse som fanns innan arbetet påbörjades. Därefter diskuteras kunskapssyn, 

angreppssätt, val av undersökningsmetod och sökning av litteratur samt källkritik.  

 

2.1 Ämnesval 
 

Vi har sedan en tid tillbaka intresserat oss för hållbar utveckling och miljöarbete, vilket blev 

anledningen till att den C-uppsats som vi under våren 2009 också skrev tillsammans, 

handlade om leverantörsrelationer i arbete med miljömärknigen ISO 14001. Arbetet med C-

uppsatsen gjordes i samarbete med Esam AB, ett företag verksamt inom miljörådgivning. Via 

kontaktpersonen på Esam fick vi, efter C-uppsatsens färdigställande, kontakt med företaget 

Energytower.  

  

Då vi behållit kontakten med Energytower, och vi båda intresserat oss för energimarknaden, 

ledde än en gång gemensamma intressen till att skriva denna uppsats tillsammans. Det var 

främst de negativa miljöeffekter som produktionen av el många gånger resulterar i, men 

också de aktuella debatter som togs upp i media, angående utbyggnad av förnybar energi som 

gjorde oss intresserade för detta ämne. Uppsatsens fokus ställdes, som en naturlig del av 

samarbetet med Energy Tower, in mot småskalig alternativ energiproduktion. Inledningsvis 

gällde problemformuleringen endast småskalig vindkraft men vi insåg snabbt att studien 

skulle bli för begränsad om den inte även behandlade solenergi som är en något mer 

beprövad teknik för småskalig elproduktion på eller intill fastigheter.  

 

Vi kom tidigt in på ett intresse för elanvändarnas attityder till småskalig elproduktion då vi 

genom tidigare studier i marknadsföring erhållit kunskap om att attityder har en stor roll i 

anammandet av nya innovationer. Därtill fann vi genom litteratursökning i arbetets 

inledningsfas att även energibolagens roll i spridningen av denna teknik kan vara viktig, 

vilket i viss mån bekräftades av vår kontaktperson på Energytower. Utifrån denna diskussion 

lyftes intresset för huruvida gemensamma modeller för ägande och drift av småskaliga 

elproduktionsanläggningar mellan energibolag och fastighetsföretag har en möjlighet att 

etablera sig på marknaden och påverka spridningen av småskalig elproduktion. 

 

Uppsatsens syfte och problemformulering har under arbetes gång diskuterats och finjusterats 

då detta var ett nytt ämne som vi kontinuerligt har omvärderat och fått ta ställning till. Den 

specifika och slutgiltiga problemformuleringen har arbetats fram under fria tyglar men i 

samarbete med vår kontaktperson på Energytower och handledare på Umeå Universitet. 

Sedan avstampet med denna uppsats har det fortsatta mediala uppmärksammandet haglat i 

form av dagliga rapporteringar kring produktion av energi och elektricitet, dess påverkan på 

miljön och påtryckningar från myndigheter i form av ny lagstiftning med mera. Detta har 

fungerat som en motivationshöjare, fått oss att förstå uppsatsens relevans och aktualitet varav 

intresset för ämnesvalet stärkts.  

 

2.2 Förförståelse 
 

Med anledning av personliga intressen för ämnet hade vi en förförståelse och sedan tidigare 

även en positiv inställning till utveckling som tar oss mot en mer hållbar framtid. Detta är 
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dock ett omfångsrikt område och vi hade därför ingen egentlig åsikt om eller 

ställningstagande kring, just småskalig förnybar elproduktion innan arbetet påbörjades.  Detta 

främst på grund av svag medvetenhet och okunskap om problemområdet. Denna okunskap 

sträckte sig även till elmarknaden vilket innebar att vi, samtidigt som diskussioner angående 

ämnesvalet pågick, fick sätta oss in i hur elmarknaden fungerar och byggde därmed på vår 

förståelse för dess komplexitet. Det är inom metodlitteraturen väl känt att forskare med olika 

bakgrund och erfarenheter kan anamma och tolka vetenskapliga frågeställningar olika, 

beroende av deras egen historia (Solvang 1991:151). Att påverkas av åsikter eller värderingar 

behöver, utifrån den kunskapssyn vi delar, dock inte vara ett problem för genomförandet av 

en undersökning, så länge man är medveten om och tar ställning till den påverkan dessa har 

på arbetet (Patel & Davidson 1994:28). Av denna anledning försöker vi att redogöra för alla 

steg i tankeprocessen, främst i de delar som behandlar studiens utgångspunkter såsom 

ämnesval och förförståelse, men även i så stor mån som det är möjligt genom hela arbetet.   

 

I och med vår överlag positiva inställning till hållbar utveckling var vi medvetna om att detta 

kunde påverka vår syn på småskalig förnybar elproduktion. Att studera hur elmarknaden 

fungerar gav oss dock tidigt i arbetet en utgångspunkt och förståelse för grundläggande 

problem och möjligheter kring solkraft, vindkraft, småskalig elproduktion och elmarknadens 

sammansättning. Av denna anledning fick den bestämt positiva inställning som vi haft till ny 

förnybar energiteknik nya perspektiv som ledde till en något mer osäker hållning till både 

förnybar elproduktion i allmänhet och småskalig elproduktion i synnerhet. Vi tror att detta 

påverkade oss att ta en mer passiv och lyssnande roll som undersökare vilket troligtvis har 

varit gynnsamt för ett rättvisande resultat. Detta då det inom kvalitativ forskning är viktigt att 

lyssna, förstå och sätta sig in i intervjupersonens svar och tolka dem, utifrån vad som var 

dennes egentliga mening, och därmed minska forskarens påverkan på resultatet (Trost 

2005:114). 

 

Den specifika problemformuleringen som vuxit fram är vald utifrån våra egna referensramar 

och intresse, men med inspiration från diskussioner med vår kontaktperson på Energytower 

som agerade bollplank. Därmed fungerade kontaktpersonen på Energytower som en 

kunskapsbank som ledde till en snabb utveckling av våra kunskaper kring ämnet. Av 

naturliga skäl så kan vi i och med detta ha påverkats av vad inom området som just 

kontaktpersonen på Energytower var intresserad av och valde att förklara. I övrigt har 

kontaktpersonen på Energy Tower i mycket liten utsträckning påverkat arbetet med 

uppsatsen. Vi har, inom ramen för småskalig elproduktion själv identifierat och formulerat 

uppsatsens problem. Vidare har vi varit noga med att själva läsa på från så spridda källor som 

möjligt för att tillgodose oss med så mycket av den information om problemområdet som 

tiden för detta uppsatsarbete tillät.  

 

2.3 Kunskapssyn  
 
Valet att ta sig an problemområdet, det vill säga spridningen av småskalig elproduktion, är till 

stor del färgad av den kunskapssyn vi båda delar.  I valet att angripa problemområdet utifrån 

en ökad förståelse för elanvändarnas attityder, lyser den hermeneutiska kunskapssynen 

igenom. Denna kunskapssyn betonar tolkning av företeelser och en förståelse för människors 

beteende, att människors beteende har en mening och därför inte kan undersökas på samma 

naturvetenskapliga sätt som positivismen betonar (Bryman & Bell 2005:29). Vi har valt att ta 

oss an uppsatsens problemområde genom att undersöka beståndsdelarna i intervjuobjektens 

attityd vilket ökar förståelsen för attityderna och möjliggör en tolkning av deras påverkan på 

spridningen av småskaligt egenproducerad el. Attityder utgör i allra högsta grad en social 
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företeelse som har en mening för de människor som har format den, därför är det vår 

bestämda uppfattning att vår hermeneutiska kunskapssyn är viktig för att förstå vilka attityder 

som formats och hur de kommer att påverka både individerna själva och deras omgivning.  

 

Enligt den tolkande kunskapssynen baseras människans beteende på en tolkning av sin 

omgivning och därför är det viktigt att förstå denna tolkning, det vill säga bakgrunden till ett 

beteende, för att förstå själva beteendet (Bryman & Bell 2005:29-30). I likhet med detta 

måste vi för att få ökad förståelse för intervjuobjektens attityder och vilken påverkan dessa 

har på omgivningen även förstå intervjuobjektens tolkning av sin omgivning som bidragit till 

denna attityd. Istället för att endast söka kunskap om vilken attityd fastighetsföretag och 

energibolag har till småskaligt egenproducerad el vill vi för att få en förståelse för denna 

attityd även undersöka intervjuobjektens bakomliggande förhållningssätt till småskaligt 

egenproducerad el, det vill säga deras vetande, känsla och intention till konceptet. Är till 

exempel en eventuell negativ attityd till småskalig elproduktion beroende av ett aktivt val där 

man gått igenom alla alternativ och bedömt det som ett för just det fastighetsbolaget, eller 

energibolaget en olönsam affär? Eller är det å andra sidan endast ett resultat av 

omedvetenhet, och vad ligger i så fall bakom denna omedvetenhet? Attitydens beståndsdelar 

vetande, känsla och intention är givetvis inte så strikt uppdelade som denna uppsats till viss 

del ger sken av. Då hermeneutiken fokuserar på helheten (Andersen 1994:45; Bryman & Bell 

2005:29-30), kan det tyckas konstigt att vi fokuserar på delarna. Vi anser dock att delarna är 

ett sätt att komma åt helheten varpå vi använder vetande, känsla och intention som ett verktyg 

för att förstå attityden. 

 

I enlighet med hermeneutiken har vi även en i hög grad accepterande inställning kring 

tidigare kunskaper och värderingar samt dess påverkan på allt från val av undersökningsämne 

till utförande och tolkning av resultat (Patel & Davidson 1994:26). Vi anser att våra tidigare 

kunskaper och erfarenheter är verktyg att använda sig av i vår tolkning, i och med att de 

oftast går hand i hand med en större kunskap i ämnet. Dessa är därmed inte ett hinder för 

forskningsprocessen utan snarare en del i den tolkning som utförs, så länge dessa kunskaper 

och värderingar lyfts upp till ytan för läsaren att ta del av. Den erfarenhet som har varit det 

största verktyget i utfarandet av denna undersökning har varit vårt tidigare uppsatssamarbete 

som också då utgick från vår hermeneutiska kunskapssyn. Vi har utifrån detta viss erfarenhet 

för kvalitativa undersökningar inriktade på företag och miljöarbete, vilket framförallt medfört 

att vi har varit säkra i vår roll som undersökare men samtidigt kritiska till hur våra egna, och 

våra handledares attityder påverkar tolkningen av problemområdet och den information vi 

tagit del av i arbetet med denna uppsats. 

 

2.4 Angreppsätt 
 

Syftet med denna uppsats är, som vi tidigare beskrivit att, utifrån teorier som berör attityd till 

och spridning av innovationer, tolka fastighetsföretagens och energibolagens attityder till 

småskalig egenproducerad el och analysera vilken potential detta koncept har att spridas på 

elmarknaden. Det tillvägagångssätt med vilket vi valt att ta sig an det aktuella problemet är 

därmed att med stöd av redan befintliga teorier studera verkligheten för att sedan analysera 

denna verklighet i relation till den teoretiska utgångspunkten och skapa en ökad förståelse för 

problemet. Detta säger oss att uppsatsens angreppssätt är av deduktiv karaktär (Bryman & 

Bell 2005:25,26). Det deduktiva angreppssättet skiljer sig från det induktiva angreppssättet 

genom att forskaren utgår från en redan existerande teori, vilken används likt en fast 

förståelseram för att tolka eller studera förhållanden i empirin, detta för att slutligen bevisa 

eller förkasta den valda teorin.  
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Vår ambition med det deduktiva arbetssättet är dock inte att bevisa eller förkasta de teorier 

som används, vi försöker istället med utgångspunkt i teorier som behandlar spridning av 

innovationer tolka den småskaliga elproduktionens potentiella spridning, utifrån de 

observationer som den empiriska undersökningen ger oss (Andersen 1991:15).  

 

2.5 Val av undersökningsmetod 
 

Kvalitativa undersökningar är ofta förknippade med undersökningar gjorda av forskare med 

en hermeneutisk kunskapssyn, så även i vårt fall. Då vi tar oss an uppsatsens problemområde 

genom att skapa en ökad förståelse för intervjuobjektens attityder anser vi att en kvalitativ 

metod är ett lämpligt tillvägagångssätt. Inom kvalitativ forskning antas teori vara en följd av 

undersökningen (Bryman och Bell 2005:299), vilket visar på en tydlig koppling mellan 

kvalitativ metod och induktivt angreppsätt. Vi har ett deduktivt angreppsätt, vilket gör att 

utformning av en ny teori varken är anledningen för, eller målet med vår kvalitativa metod. 

Vi har istället valt den kvalitativa metoden utifrån den kunskap vi söker. Enligt 

metodlitteraturen lämpar sig en kvantitativ studie då forskaren söker värden, till exempel 

vilken mängd eller hur frekvent någonting är. När man, som vi, är ute efter att undersöka och 

tolka verkligheten utifrån undersökningspersonens upplevelse av sina egna erfarenheter 

lämpar sig en kvalitativ ansats bättre (Holme & Solvang 1997:76; Patel & Davidsson 

2001:69, Bryman & Bell 2005:312,315). För att skapa denna förståelse ville vi att 

intervjupersonerna med egna ord skulle få uttrycka sin attityd, som vi med stöd av teorin valt 

att analysera utifrån vetande, känsla och intention.  
 

Att använda en kvalitativ metod kan även understrykas med det faktum att konceptet 

småskaligt egenproducerad el genom sol- och vindkraft är nytt för oss som undersökare men 

även troligt relativt nytt för de intervjuobjekt vi kommer att intervjua. Av den anledningen 

finns det tydliga svårigheter i att veta vad intervjupersonerna faktiskt behöver för information 

för att kunna svara på de frågor vi har, och hur frågorna i viss mån skulle behöva förtydligas. 

Även följdfrågor som kommer att behöva ställas utifrån intervjupersonernas svar är svåra att 

utarbeta i förtid. I de fall forskaren inte har full klarhet i hur intervjupersonen kommer att 

uppfatta frågorna, eller i det fall problemet inte sedan tidigare har blivit noggrant undersökt 

och det därmed finns ett behov till utforskning, bör undersökningen i större utsträckning vara 

av kvalitativ natur (Creswell 2003:75; Patel & Davidsson 2003:12). Valet av metod lyser, 

som sig bör, även igenom i analysen av de svar undersökningen gett oss, då vi djupare går in i 

och analyserar anledningar och bakomliggande orsaker till de frågor som ställs vad gäller 

attityder hos de båda grupperna av intervjuobjekt, vilket är grundläggande i genomförandet 

av en kvalitativ metod (Olsson & Sörensen 2007:64). 

 
2.6 Sökmetod och källkritik 
 

I arbetet med att söka och utvärdera information är det viktigt att vara medveten om att en 

stor del av den information man stöter på är en bearbetning av primärkällor där utomstående 

har begränsad insyn i syfte och eventuella intressenter. Det är därför nödvändigt att kritiskt 

granska alla information som används i en studie och medvetengöra eventuella osäkerheter 

kring dess trovärdighet (Thurén 1997:34). Vi har därför valt att dels beskriva hur processen 

att söka litteratur gått till men också att redogöra för den kontinuerliga granskningen som 

gjorts av all information vi tagit till oss i arbetet med denna uppsats. 
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Eftersom att småskalig elproduktion var ett nytt ämne oss var det inledningsvis viktigt för att 

få en översikt av problemområdet och konceptet att småskaligt producera egen el. 

Litteratursökningen var därför till en början mycket spridd och skedde både på biblioteket 

och på internet. I biblioteket användes sökdatabasen album för att hitta litteratur om bland 

annat el, elmarknaden, vind och solkraft medan söktjänsten Google användes för att hitta 

organisationer, myndigheter och rapporter som behandlade småskalig elproduktion.  

 

I denna process upptäckte vi emellertid snabbt att majoriteten av den information som 

hittades kom från samma källa - energimyndigheten. Oavsett om informationen hämtades 

från Svenskt näringsliv, naturvårdsverket, intresseorganisationer för vind och solkraft eller 

intresseorganisationer för småskalig elproduktion, så visade det sig att den information vi var 

intresserad av ofta kom från undersökningar gjorda av energimyndigheten. 

Energimyndigheten är en statlig förvaltningsmyndighet för frågor som behandlar användning 

och försörjning av energi. Vi har därmed ingen egentlig anledning att misstro informationen i 

sig, men en viss kritik kan riktas mot att en stor del av informationen om den svenska 

elmarknaden och förnybar el kommer från denna källa. Vi var emellertid väldigt noga med att 

informationen skulle komma från grundkällan, därför letades alltid grundkällan upp, oavsett 

om det handlade om energistatistik, ellagstiftning eller politiska bestämmelser. 

 

När vi hade skapat oss en bild av problemområdet utvecklades en specifik 

problemformulering och vi diskuterade vad som var uppsatsens grundläggande syfte. Utifrån 

detta söktes litteratur som vi ansåg kunde ge en ökad förståelse för det problem vi valt, dels 

söktes det ytterligare litteratur som behandlade småskalig elproduktion, både ur ett 

vetenskapligt och ur ett praktiskt perspektiv. Men det var även i detta skede som vi påbörjade 

den litteratursökning som skulle ligga till grund för den teoretiska referensramen.  

 

Det första steget i en sådan litteratursökning är att skapa en struktur för vilka områden den 

teoretiska referensramen kommer att innehålla (Johansson-Lindfors 1993:87). Denna struktur 

innehöll inledningsvis främst teorier som berörde attityder till och spridningen av 

innovationer men även vetenskapliga artiklar som behandlade samproduktion och småskalig 

elproduktion. Vi upptäckte dock att den litteratur som berörde småskalig elproduktion och 

samproduktion inte passade som en teoretisk referensram för uppsatsens varpå begreppet 

samproduktion föll bort. Intresset för elproduktionssamarbeten mellan energibolag och 

elanvändare kvarstod och området utvecklades därför till en praktisk kontext som påverkar 

möjligheten till att utnyttja innovationen småskaligt egenproducerad el. 

 

De författare som ledde oss in på detta spår och som också ligger till grund för de specifika 

modeller för anskaffning och drift av småskalig elproduktion som uppsatsen behandlar var  

Raphael Sauter och Jim Watson (Watson 2004; Sauter & Watson 2007; Watson et al. 2008). 

Dessa två författare har tillsammans med andra experter på energi undersökt dessa modeller 

och dess effekt på spridningen av småskalig elproduktion. Vi är medvetna på att ett allt för 

stort utrymme från just dessa författare kunde minska trovärdigheten för det avsnitt som 

behandlade elproduktionssamarbeten mellan energibolag och elanvändarna. Vi var därför 

måna om att i så stor uträckning som möjligt säkerställa modellernas relevans genom att även 

söka, analysera och referera till källor som behandla dessa modeller men som inte hade någon 

koppling till Raphael Sauter och Jim Watson. 

 

Den teoretiska referensramen, alltså den litteratur som behandlade spridning av innovation 

och attityders roll i anammandet och förkastandet av innovationer har utgått från Everett 

Rogers (1995) bok Diffusion of innovations som först publicerades 1962 men som sedan dess 
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har uppdaterats regelbundet och idag är mycket utbredd och flitigt citerad i den 

företagsekonomiska litteraturen (Kotler et al. 2005:287; Jobber 2007:438; Solomon et al. 

2008:386,554). Då detta är en kortare uppsats som skrivs på tio veckor måste man vara 

realistisk med de förväntade efterforskningar man kan göra innan själva undersökningen 

(Bell 2000:83). Rogers bok ansågs därför vara lämplig som underlag för att hitta ytterligare 

sökord och perspektiv som var viktig i just vår tillämpning av de teorier som berörde 

spridningen av innovationer. Denna strategi ledde in oss på en djupare analys av 

attitydbegreppet i anammandet eller förkastandet av en innovation där sökord såsom 

attitudes, intention, believes och hierarchy of effects användes. Därtill söktes även litteratur 

som tydliggjorde och säkerställde relevansen i begrepp och påståenden som var otydligt 

förklarade eller helt utelämnade i Rogers bok, till exempel anammandet av innovationer inom 

organisationer samt attitydbegreppets koppling till beslutsprocessen att anamma eller förkasta 

en innovation.  

 

Den litteratur som användes i den teoretiska referensramen söktes främst via databasen 

Business Source Premiere som vi hade tillgång till via Umeå universitets biblioteks hemsida 

och sökningen fokuserades mot artiklar som kom från vetenskapliga tidskrifter som blivit 

granskade av experter. Denna typ av källor anses vara de mest pålitliga eftersom de på grund 

av gedigen granskning sällan är felaktiga (Thurén 1997:12), vetenskapliga tidskrifter 

publiceras också oftare än till exempel böcker, vilket innebär att uppgifterna i artiklarna har 

en större möjlighet att vara uppdaterade och presentera den senaste utvecklingen inom ett 

visst forskningsområde. (Bell 2000:70). Kunskapsområdet kring innovationer och 

anammandet av dem är ett mycket välutforskat område (Wolfe 1994:405; Rogers 1995:1; 

Camisón-Zornoza et al. 2010:331). På grund av att vi inte är intresserade av att verifiera, 

förkasta eller själv utforma en teori inom ämnet har vi dock inte haft ambitionen att täcka all 

den tidigare forskning som har gjorts inom området. Vi har istället noggrant utforskat vilken 

litteratur som är intressant för oss i just vår tillämpning av teorin och som kan möjliggöra en 

tolkning av det område vi egentligen är intresserade av, det vill säga spridningen av den 

innovation som småskalig elproduktion innebär. Den främsta kritik som denna litteratur själv 

framhåller är att den i stor utsträckning förenklar processer som är mycket beroende på 

situationsspecifika faktorer (Wolfe 1994; Rogers 1995). Detta problem har vi emellertid varit 

medvetna om och vi har därför analyserat teorins slutsatser utifrån den litteratur som tidigare 

i arbetsprocessen används för att förstå konceptet småskalig elproduktion. Denna metod 

gjorde att vi kontinuerligt ökade vår förståelse för småskalig elproduktion som en innovation. 

Den kritik som vi kan rikta mot oss själva är att vi har relativt få artiklar i den teoretiska 

referensramen som är mindre än ett år gamla, faktum är att många av artiklarna är över 10 år 

gamla. Detta är emellertid resultatet av att vi uteslutande har använd oss av grundkällan, det 

vill säga den källa som informationen ursprungligen härstammar ifrån. Av den anledningen 

refereras till exempel Martin Fishbein och Icek Ajzens bok Belief, Attitude, Intention, and 

Behavior: An Introduction to Theory and research flitigt i den teoretiska referensramen trots 

att den är över 30 år gammal. 
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3. Elmarknaden och småskaligt egenproducerad 
el 
 

I detta kapitel presenteras viktig bakgrundsinformation till konceptet småskaligt 

egenproducerad el. Först beskrivs elmarknaden kort, därefter redogör vi för konceptet 

småskaligt egenproducerad el och tre specifika modeller för ägande och drift av småskalig 

elproduktion, som utgör undersökningens grund för hur konceptet kan tillämpas i praktiken.  

Slutligen redogör vi kort för de regleringar som vi uppfattat som viktiga för uppsatsens 

problemområde. 

 
3.1 El och elmarknaden 
 

3.1.1 Energi och el 
Energi existerar i olika former, till exempel värme och rörelseenergi. Energi kan inte skapas 

eller förstöras, utan endast omvandlas från en form till en annan (Björk 1976:54). Därför 

handlar det, handlar det när man talar om produktion av elektricitet i realiteten om att 

omvandla energi. På slutet av 1800-talet utvecklades ny teknik för att kontrollera elektricitet 

och använda det som en energibärare för att bland annat möjliggöra elektrisk belysning, 

sedan dess har användningen ökat markant och idag är användningen av elektricitet en 

förutsättning för det samhälle vi lever i (Smil 2005:37). En tredjedel av den energi som 

konsumeras i Sverige når användaren i form av elektricitet (Energimyndigheten 2009B) och 

90 procent av denna el kommer från vatten- och kärnkraft (Svensk energi 2010). 

 
3.1.3 Elmarknaden 
Elektricitet distribueras genom det elnät som sträcker sig genom hela Sverige och handeln 

med el sker på den nordiska elmarknaden Nordpol. Elmarknaden består av tre huvudsakliga 

verksamheter. De kraftbolag som producerar el, de elnätsföretag som äger och underhåller 

elnätet samt de elhandelsföretag som handlar med el. (Energimyndigheten 2009C) Den 

nordiska elmarknaden avreglerades 1996 med avsikt att konkurrensutsätta elektriciteten. Den 

svenska marknaden har utifrån detta utvecklats från ett statligt monopol till ett marknadsstyrt 

oligopol bestående av tre dominerande företag. Vattenfall, E-on och Fortum står tillsammans 

för omkring 70 procent av den svenska elförsörjningen (Datamonitor 2009:13).  

 

Många av de energibolag som verkar på den svenska elmarknaden är involverade i både, 

produktion, distribution och handel av el (Energimyndigheten 2009B). Den nätägare man 

som elkund har styrs av var man är lokaliserad då detta ägande är kopplat till ett fysiskt nät. 

Elkunden kan emellertid själv välja elhandelsföretag vars roll är att köpa el från olika 

produktionsanläggningar och sälja den vidare till svenska elkunder. Valet av elhandlare är 

inte på något sätt geografiskt bunden och därför står alla elhandelsföretag på den svenska 

marknaden till elkundens förfogande (Energimyndigheten 2009B). En nätansluten småskalig 

elproducent kommer att komma i kontakt med både det företag som äger elnätet som 

anläggningen är ansluten till och ett elhandelsföretag som köper och säljer el på den svenska 

elmarknaden. Den småskaliga producenten har en skyldighet att kontakta elnätsföretaget 

innan anläggningen ansluts till nätet (Lag 1997:857 Kap. 3§6-7) samtidigt som inköp och 

eventuell försäljning av el sker via ett elhandelsföretag.  
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3.1.2 Elanvändning i Sverige 
Den totala elanvändningen i Sverige uppgick 2008 till 144 terawattimmar där 40 procent 

förbrukades av industrin medan 55 procent användes till värme, varmvatten, drift-, och 

hushållsel i bostäder, lokaler och areella näringar (Energimyndigheten 2009A:59). 

Fastighetsbranschen, det vill säga lägenheter och lokaler, förbrukar ungefär en tredjedel av 

den totala svenska elanvändningen. En betydande del av denna el är driftel i fastigheter men 

utöver driftelen tillkommer även den el som förbrukas av de hushåll som bor i fastigheterna. 

(Energimyndigheten 2009A:59,71). Driftel innefattar dels fastighetsel som bland annat 

används i klimatanläggningar, hissar och allmän belysning samt verksamhetsel som används i 

den verksamhet som bedrivs i byggnaden, till exempel datorer, apparatur och belysning 

(Energimyndigheten 2009A:70). Hushållsel är den el som privata hyresgäster utnyttjar i 

boendet, till exempel till vitvaror och hemelektronik. 

 

3.2 Småskaligt egenproducerad el 
 

3.2.1 Vad innebär småskaligt egenproducerad el? 
Begreppet småskalig elproduktion är i denna uppsats synonymt med småskalig förnyelsebar 

elproduktion. Enligt Europeiska unionen innefattar förnyelsebar energi de icke-fossila 

energikällorna ”vindkraft, solenergi, jordvärme, våg- och tidvattenenergi, vattenkraft, 

biomassa, deponigas, gas från avloppsreningsanläggningar och biogas” (Europaparlamentet 

2001:35). I denna studie kommer dock förnyelsebar elproduktion endast att innefatta sol och 

vindkraft.  

 

Det finns ingen universell definition av småskalig elproduktion. På marknaden finns idag 

begrepp såsom mikro- och mini-elanläggningar vilka båda naturligt ingår under storleken 

”småskalig”. I den svenska skattelagstiftningen står det att förnyelsebar elproduktion inte är 

skattepliktig om den ”framställs i Sverige av en producent som förfogar över en installerad 

generatoreffekt av mindre än 100 kilowatt och som inte yrkesmässigt levererar elektrisk 

kraft” (Lag 1994:1776 Kap. 11§1,2). Detta har utgjort utgångspunkten för vad som i denna 

uppsats definieras som småskalig elproduktion. Småskalig egenproducerad el definieras 

därmed i denna uppsats som sol och vindbaserad elproduktion med en effekt på 0 till 100kW 

som produceras i syfte att huvudsakligen förbrukas i den egna verksamheten. 

 

3.2.2 Hur fungerar småskalig elproduktion? 
Småskalig elproduktion möjliggörs bland annat av små vindkraftverk och solpaneler som 

placeras i anslutning till den byggnad där elen används, till exempel på ett hustak eller en 

gårdstomt. Elproduktion som utnyttjar sol och vind har inte ett konstant produktionsflöde, 

utan kan vid olika tidpunkt, beroende på väder, producera olika mycket el. Detta medför att 

den småskaliga elproducenten, trots den egna produktionen, kommer att behöva ett eltillskott 

de dagar då vädret inte tillåter elproduktion.  Under den period då den småskaliga 

anläggningen producerar mindre el än användaren förbrukar måste elanvändaren som vanligt 

köpa el från ett elhandelsföretag. Om anläggningen dessutom har anslutits till elnätet och ett 

avtal skrivits med ett elhandelsföretag kan den småskaliga elproducenten även sälja el.  

 

3.2.3 Hur utbrett är småskalig elproduktion? 
I Storbritannien och Tyskland är intresset för småskalig förnyelsebar elproduktion högt vilket 

enligt organisationen Element Energy (2008:9) främst beror på ekonomiska styrmedel och ett 

ökat intresse för hobbymässig elproduktion i privata hushåll. I Sverige är konceptet än så 

länge utnyttjad i begränsad omfattning men efterfrågan har enligt återförsäljare ökat samtidigt 

som politiska styrmedel som förespråkar småskalig förnyelsebar elproduktion har stärkts 
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under de senaste åren (Palm & Tengvard 2009; Näringsutskottet 2009; Energimyndigheten 

2009C). Detta betyder att den svenska spridningen av småskalig elproduktion befinner sig i 

ett mycket tidigt skede av sin spridningskurva. En innovations spridningskurva förklaras mer 

ingående i den teoretiska referensramen på sida 24. 

 

3.3 Modeller för ägande och drift av småskalig elproduktion 
 

Gemensamma modeller för ägande och drift mellan energibolag och elanvändare är vanligt 

förekommande på den svenska när- och fjärrvärmemarknaden. Dessa modeller har utvecklats 

för att möta den oro som kunderna förknippar med de höga kostnader som den nya tekniken 

innebär. Kunden kan till exempel välja att äga hela värmecentralen själv och betala ett lägre 

pris för värmen eller betala ett högre pris för värmen och låta fjärrvärmebolaget äga 

värmecentralen (Energimyndigheten 2007:43). Sådana modeller för småskalig sol- och 

vindkraft har i mycket liten utsträckning tillämpats på den svenska marknaden. I denna 

uppsats har vi dock, på grund av ett intresse för intentioner till tillämpning av småskalig 

egenproducerad el inkluderat specifika alternativ för ägande och drift av småskalig 

elproduktion.  

 

Dessa alternativ kan delas upp i tre huvudsakliga modeller för ägande och drift av småskalig 

elproduktion. Den första syftar till att kunden äger en egen anläggning. Denna modell kan i 

sin tur delas upp i att kunden förbrukar elen själv eller att kunden säljer delar av sin 

produktion till ett energibolag. Vidare förekommer ytterligare två modeller som går ut på att 

energibolaget äger en hos kunden utplacerad anläggning eller att energibolaget och 

elanvändaren på något sätt delar på ägaransvaret. (Watson 2004; Sauter & Watson 2007; 

Watson et al. 2008). Sauter och Watson (2007:2778) argumenterar för att den utökade 

interaktion mellan energibolag och elanvändare som sker i de två sistnämnda modellerna, kan 

underlätta för elanvändarna att ta till sig konceptet småskaligt egenproducerad el. Det bör 

dock tilläggas att vi inte lägger någon värdering i att någon av dessa modeller är mer eller 

mindre innovativa. Syftet med dessa modeller är snarare att konkretisera den praktiska 

tillämpningen av innovationen småskaligt egenproducerad el och energibolagens, respektive 

fastighetsföretagens roll i anammandet av innovationen. I följande avsnitt kommer vi att 

redogöra för de tre modellerna för ägande och drift av småskalig elproduktion och ge 

praktiska exempel på hur dessa modeller tillämpas. 

 

3.3.1 Modell 1: Användaren äger en egen anläggning 
Denna modell bygger på att elanvändaren själv införskaffar den småskaliga 

produktionsanläggningen samt står för både drift och underhåll. Elanvändaren styr därmed 

själv, utifrån tillgång av sol och vind, hur mycket el anläggningen ska producera, samt om 

och när överskottsel ska exporteras till det central elnätet. Fördelarna för elanvändaren är en 

billigare elräkning då en del av den förbrukade elen produceras internt, medan nackdelen är 

höga kapitalkostnader vid anskaffning och installation samt svårare att få hjälp av 

professionell expertis. Nackdelen för energibolaget är en begränsad kontroll över 

anläggningens säkerhet och produktion i anslutning till nätet samt förlorade 

försäljningsintäkter då kunden delvis är självförsörjande av el. (Watson 2004:1983-85; 

Watson at al. 2008:3096)  

 

En del av denna el, till exempel vid ett överskott, kan säljas till energibolaget om 

anläggningen är nätansluten. I många fall är emellertid elproduktionsöverskottet så pass litet 

att avtalet inte ger någon ersättning för exporterad el utan istället i bästa fall schablonmässigt 

dras från de fasta avgifterna på elräkningen. Energibolaget är i denna modell, utöver vad 
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lagstiftningen kräver, inte inblandad i själva anläggningen och produktionen utan handlar 

endast el med den småskaliga producenten. Av de tre modeller som presenteras i denna 

uppsats är denna modell den som främst är aktuell i Sverige i dagsläget (Palm & Tengvard 

2009:45-47). 

 
Figur 3.1: Elanvändaren anskaffar själv produktionsanläggningen och köper den el som han 

själv inte kan producera. Därtill kan han om anläggningen är nätansluten sälja el till ett 

elhandelsföretag. 

 

3.3.2 Modell 2: Energibolaget äger en hos användaren utplacerad anläggning 
Denna modell bygger på tanken att elföretagen kan använda flottor av småskaliga 

produktionsanläggningar, som ett substitut för central elproduktion. Anläggningen ägs av 

elföretaget och styrs helt utifrån elföretagets behov med hjälp av automatiserad kontroll. 

Energibolaget kan då utnyttja dessa småskaliga produktionsanläggningar till att balansera 

utbud och efterfrågan på elmarknaden samt minska beroendet av handel på den centrala 

elmarknaden (Watson at al. 2008:3096). Modellen bygger på en mer passiv kund som endast 

tillhandahåller utrymme för den småskaliga anläggningen i utbyte mot delvis försörjning av 

denna anläggning och därmed också billigare el. (Watson 2004:1983-85; Watson at al. 

2008:3096) 

 

Nackdelen med denna modell är att det är mycket svårt att balansera utbud och efterfrågan 

med sol- och vindkraft. För att effektivt kunna göra detta är det en fördel om de små 

elproduktionsanläggningarna går att kontrollera. Detta görs genom att bygga upp en reserv 

när efterfrågan är låg som sedan kan användas när efterfrågan är hög eller en akut elbrist 

uppstår. Elproduktionsanläggningar med denna funktion drivs ofta av diesel eller gas som gör 

det flexibelt och kostnadseffektivt att anpassa produktionen. Ur ett förnybart perspektiv kan 

de också drivas på biomassa, även om detta är ovanligare (IEA 2002:25). Till skillnad från 

dessa drivmedel är sol- och vindkraft kontinuerligt beroende av väderförhållanden, vilket gör 

att det inte på förhand går att bestämma när, och hur mycket el anläggningen ska producera 

(IEA 2002:38-41). Det finns därför mycket små incitament för elföretagen att utnyttja denna 

modell i syfte att balansera utbud och efterfrågan. Dock finns det inget som säger att denna 

modell inte kan användas för andra syften, till exempel som ett komplement till storskaliga 

förnyelsebara alternativ i syfte att producera så mycket el som möjligt, i 

marknadsföringssyfte eller i syfte att producera el på platser utan tillgång till det centrala 

elnätet. 
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Figur 3.2: Elanvändaren tillåter energibolaget att placera en småskalig 

elproduktionsanläggning på en eller flera fastigheter i utbyte mot en lägre elräkning.  

 

3.3.3 Modell 3: Energibolaget och användaren delar på ägaransvaret 
Denna modell kan se något annorlunda ut beroende på hur den praktiseras. Ett alternativ är att 

energibolaget leasar den småskaliga anläggningen till elanvändaren, ett annat alternativ är att 

elföretaget är delägare i anläggningen. Ett tredje alternativ som praktiseras av 

elhandelsföretaget Egen el (2010) är att produktionsanläggningen säljs på avbetalning 

samtidigt som företaget erbjuder support och handel med el. Kapitalkostnaderna och risker 

vid anskaffning, installation, drift och underhåll delas mellan de båda parterna. Den berörda 

elanvändaren blir delvis självförsörjande av el och betalar inget extra för den el som den 

småskaliga anläggningen producerar. Användaren betalar istället hyra alternativt amortering 

till energibolaget samt kostnaden för den el som användaren behöver men inte själv 

producerar. 

 

Sauter och Watson (2007:2777) menar att energibolagen i denna modell dels kan bistå med 

kapital vid anskaffning och installation, men de kan också genom sin involvering öka 

trovärdigheten för konceptet och minska osäkerheten kring teknikens tillförlitlighet. Detta 

utbyte kan ske genom att energibolaget erbjuder ekonomiskt stöd och kunskap vid installation 

och drift av anläggningen samtidigt som den småskalige producenten både köper och säljer el 

med energibolaget. Denna modell har en del gemensamt med kooperativa vinkraftsprojekt 

där ett energibolag väljer att gå in som andelsägare. I ett sådant samarbete kan energibolagets 

ansvar till exempel vara att mäta vindkraftverkens produktion, ta balansansvar, levererar el 

när det inte blåser samt sköta faktureringen till kooperativets medlemmar (Wizelius 2010:30-

32). 
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Figur 3.2: Elanvändaren anskaffar produktionsanläggningen med hjälp av energibolaget och 

får hjälp med kunskap, installation och drift. Vidare bedriver elanvändaren och energibolaget 

någon form av elutbyte som avtalats innan anläggningen anskaffas. 

 

3.4 Regleringar som berör småskaligt egenproducerad el  
 

Vi har i inledningen konstaterat att incitament i form av politiska påtryckningar kan påverka 

utvärderingen av en innovation men sällan attityden till innovationens grundidé. Lagarna är 

därmed inte en central del av uppsatsen, men då de kan påverka utvärderingen av konceptet 

är viss information om dess existens viktig i utförandet och utvärderingen av undersökningen. 
 

3.4.1 Anslutning till elnät  
Enligt ellagen (Lag 1997:857 Kap. 3§6-7) är elnätsägaren skyldig att ansluta elproducenter 

med en effekt under 1500 kW till sitt elnät. Vidare får elnätsägaren inte ta betalt för denna 

anslutning, men har rätt att ta ut en skälig anslutningsavgift, till exempel ersättning för de 

kostnader som uppstår om det krävs en förstärkning av elnätet. Enligt en ny lag som trädde i 

kraft den 1 april 2010 (Lag 1997:857 kap. 3§10) behöver en elanvändare som har ett 

säkringsabonnemang om högst 63 ampere och som producerar el som kan matas in med en 

effekt om högst 43,5 kilowatt inte betala nätavgift för sin inmatning. Detta förutsätter dock att 

producenten under ett kalenderår tar ut mer el från elsystemet än han matar in på elsystemet. 

För att kunna leverera el ut på nätet måste produktionsanläggningen vara ansluten till en 

elmätare som timvis mäter elflödet ut och in från den småskaliga elproducentens nät. I dessa 

fall är nätägaren skyldig att ersätta den småskaliga producenten för den nätnytta som 

anläggningen ger nätet i form av minskade överföringsförluster (Lag 1997:857 Kap. 3§15).  

Vidare kan elproduktionsanläggningar som är feltillverkade eller felinstallerade kan både 

innebära en stor säkerhetsrisk och störa elnätet i form av el som till exempel har fel våglängd. 

Därför gäller ett antal elsäkerhetsförordningar vid installation och drift av en småskalig 

elproduktionsanläggning som är ansluten till elnätet. Elnätsägaren alltid kontaktas före 

installation, installationen måste utföras av en behörig installatör och anläggningen måste 

vara CE-märkt (Elsäkerhetsverket 2010:2). CE-märkningen utfärdas av den Europeiska 

gemenskapen (EG) och detta är en gemensam säkerhets och kvalitets stämpel som innebär att 

ansvarig tillverkare av produkten intygar att den uppfyller den kvalitet som innefattas av 

EG:s direktiv. 
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3.4.2 Energiskatt 
Skattereglerna för småskalig elproduktion och egenproducerad el är mycket komplicerade. I 

skattelagstiftningen kan man utläsa att elenergi inte är skattepliktig om den framställs i 

Sverige, producerats i en anläggning med en effekt under 100kW och att ingen yrkesmässig 

leverans av elektrisk kraft sker (Lag 1994:1776 Kap. 11§1,2). Med att yrkesmässigt leverera 

el menas att elen överlåts till någon annan genom försäljning eller genom annat avtal om 

överlåtelse (Skatteverket 2008:löpnr 131 634650-08/111). Huruvida skatteundantaget gäller 

för fastighetsförvaltare som producerar el till sina hyresgäster är omtvistat. I de fall det utretts 

har skatteverket ansett att fastighetsförvaltaren är skattepliktig om elen faktureras i form av 

uppmätt eller uppskattad elförbrukning. Om elen däremot ingår ospecificerat i hyran anses 

inte fastighetsförvaltaren ha levererat elen (Skatteverket 2008:löpnr 131 634650-08/111). 

 
3.4.3 Bidrag och Investeringsstöd 
Regeringen har beslutat att ett investeringsstöd för solceller ska erbjudas alla aktörer som är 

intresserade av solenergi, det vill säga såväl företag och offentliga organisationer som 

privatpersoner. Stöd kan ges till alla typer av nätanslutna solcellssystem och stödnivån är 

maximalt 60 procent av investeringskostnaden, utom för stora företag som kan få upp till 55 

procent av kostnaderna täckta (Energimyndigheten 2010B). Utöver detta finns det genom EU 

möjlighet att söka bidrag till mer generella projekt inom hållbar utveckling och förnybar 

energi som skulle kunna innefatta småskalig förnybar elproduktion (EU-upplysningen 

2007:15,16). 

 

3.4.4 Elcertifikatsystemet 
De anläggningar som producerar mer än 1 MWh förnyelsebar el per år är kan ansöka om 

elcertifikat. Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som syftar till öka 

andelen förnyelsebar el på elmarknaden. Problemet för småskaliga elproducenter är att 

systemet är anpassat för storskalig produktion, och kostnaderna som möjligheten till 

elcertifikat innebär är ofta större än intäkterna från den producerade elen. (Hedström & Strid 

2007:21). För att en anläggning som producerar förnybar el ska vara berättigad elcertifikat 

krävs att anläggningen använder någon av de energikällor som uppräknas i lagen, är ansluten 

till ett elnät och att elproduktionen mäts per timme. Anläggningen kontrolleras och godkänns 

av Energimyndigheten, som efter ett godkännande får ett certifikat för varje producerad 

megawattimme. (Energimyndigheten 2010:2) 
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4. Spridning av innovation 
 

Konceptet småskaligt egenproducerad el bryter mot det konventionella storskaliga 

elproduktionssystemet och bildar en ny marknadsstruktur där elanvändaren blir producent av 

sin egen elektricitet. För att möjligöra en förståelse för spridningen och acceptansen av 

småskaligt egenproducerad el kommer den teoretiska referensramen att behandla spridning 

av innovation samt den roll attityd har i processen att ta till sig nya idéer, lösningar och 

koncept. En redogörelse av litteraturens uppfattning av ämnet kommer att stå till grund för 

en diskussion kring hur de vetenskapliga slutsatserna kan tillämpas på småskalig 

elproduktion och konceptet egenproducerad el. 

 

Att få en ny idé accepterad och spridd är ofta mycket svårt. Denna process är likväl en viktig 

grundstomme i samhällets utveckling och en förutsättning för organisationers tillväxt och 

effektivitet (Damanpour & Schneider 2008:495). Intresset för vilka faktorer som påverkar 

spridningen av nya idéer, ny teknik och nya koncept har därför varit mycket stort, både från 

företag och inom vetenskapen (Rogers 1995:1). Det har under årens lopp utvecklats ett antal 

teorier och förklaringsmodeller för acceptans och spridning av innovation, men forskning på 

området har kritiserats för att i stor utsträckning kategorisera och förenkla processer som är 

mycket beroende på situationsspecifika faktorer (Wolfe 1994:406). Detta bekräftas av den 

ledande författaren på området, Everett Rogers (1995) som menar att disciplinen är 

komplicerad men att det trots detta finns generella mönster som delvis förklarar hur, varför 

och i vilken takt en innovations sprids. Rogers publicerade boken Diffusion of innovations 

1962, sedan dess har han uppdaterad sina teorier regelbundet och idag är hans teori mycket 

utbredd och flitigt citerad i den företagsekonomiska litteraturen (Kotler et al. 2005:287; 

Jobber 2007:438; Solomon et al 2008:386,554).  

 

Begreppet spridning av innovation definieras av Rogers (1995:35) som "den process genom 

vilken en innovation kommuniceras genom vissa kanaler över tid bland medlemmarna i ett 

socialt system." Med innovation menar Rogers inte bara ny teknik utan också nya idéer, nya 

lösningar eller nya koncept. Vidare är det enligt Rogers (1995:11) inte nödvändigt att 

innovationen i realiteten är ny, då hans teori endast förutsätter att den uppfattas som ny av 

användarna. När det gäller anammandet av innovationer inom en organisation handlar det 

enligt Damanpour och Schneider (2006:216) om antagandet av en ny produkt, tjänst, 

process, teknik, policy eller struktur. 

 

Med avseende på småskalig elproduktion är det dels en teknik som ska anammas men också 

en ny idé som handlar om att decentralisera elproduktionen och introducera möjligheten att 

elanvändaren själv producerar el. Tekniken som ligger till grund för sol- och vindkraft är inte 

ny, solceller och vindturbiner är välutvecklad energiteknik som samhället i stor utsträckning 

har tagit till sig (Palm & Tengvard 2009:1). Konceptet att elanvändare småskaligt producerar 

sin egen el med hjälp av sol- och vindkraft uppfattas däremot som något nytt på den moderna 

elmarknaden. Konceptet bryter mot det centraliserade, storskaliga elproduktionssystem som i 

dagsläget är dominerande, både i Sverige och internationellt, och uppfattas därför som en 

innovation som vänder upp och ner på det nuvarande elproduktionssystemet (Sauter & 

Watson 2007:2771; Elliot 2000:263-64, 69).  
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4.1 Innovation och attityd inom organisationer 
 
Denna uppsats avser att undersöka vilken potential innovationen småskaligt egenproducerad 

el har att spridas inom fastighetsbranschen och hur denna spridning påverkas av 

energibolagens och fastighetsföretagens attityd till innovationen. Marknadens attityd till en 

innovation är enligt Rogers (1995:168) en central del som påverkar spridningen av 

innovationen. Innan vi går in på attitydbegreppet och dess påverkan på anammandet eller 

förkastandet av en innovation är det dock viktigt att vi redogör för attitydbegreppets 

betydelse inom en organisation. Spridningen av innovation i denna uppsats kommer endast 

att behandla företag, energibolag och fastighetsföretag, och inte konsumenter, nedan redogör 

vi därför för vilken betydelse detta har för attityden till en innovation. 

 

Beslutet att anamma eller förkasta en innovation är mer formell i organisationer och företag 

än hos individer (Kotler et al. 2005:305) vilket har gjort att ett flertal modeller har utvecklats 

specifikt för anammande eller förkastande av en innovation inom organisationer. Dessa 

modeller avviker emellertid inte nämnvärt från den teori som Rogers förordar (Damanpour & 

Schneider 2006:217), och Rogers själv (1995:162) anser att de generella mönster som delvis 

förklarar hur, varför och i vilken takt en innovations sprids likaväl kan användas på 

organisationer som på individer. Den uppenbara skillnaden mellan en individ och en 

organisation är dock att organisationen består av ett antal individer som tillsammans skapar 

en enhet. Därmed kan det som påverkar organisationens antagande eller förkastande av en 

innovation vara beroende av andra faktorer än de som påverkar individen.  

 

Enligt Mayer (1988:918), Rogers (1995:380) och Damanpour och Schneider (2006:216) är de 

faktorer som påverkar en organisations anammande eller förkastande av en innovation 

uppdelade i tre dimensioner. Dessa faktorer är; externt företagsklimat, organisationens interna 

struktur och kultur samt egenskaper och attityder hos de individer som har beslutsfattande 

positioner. Det externa företagsklimatet utgör den omgivning som företaget verkar i, till 

exempel ekonomiskt marknadsläge, populationstillväxt och politiskt klimat. Enligt 

Damanpour och Schneider (2006:231) är det emellertid organisationens struktur och kultur 

viktigast i anammandet av innovationer. Öppenhet, expertis och personliga nätverk inom 

organisationen påverkar viljan att ta till sig innovationer positivt medan centralisering och 

formella regler inom organisationen påverkar viljan att ta till sig innovationer negativt 

(2006:225). Näst viktigast är individuella attityder hos de individer som sitter på 

beslutsfattande positioner. Damanpour och Schneider (2006:231) menar att ledare är 

avgörande för att skapa och upprätthålla organisationens klimat för förändring och 

innovation. Organisationer som leds av chefer med ogynnsamma attityder till innovation 

kommer mest troligt inte att utveckla de strukturer och den kultur som krävs för innovation 

och inte heller uppmuntra sina medlemmar att utveckla nya ramar för att ta till sig nya idéer, 

lösningar och koncept.  Detta innebär att det individuella attitydbegreppet som beskrivs av 

Rogers (1995) även kan kopplas till organisationer, men att attitydbegreppet i detta fall dels 

består av individuella attityder men också den organisationskultur som ledare och övriga 

medlemmar tillsammans skapat. 
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4.2 Attitydens roll i processen att anta eller förkasta en 
innovation 
 

För att få en djupare förståelse för vilken roll attityder har i anammandet eller förkastandet av 

en innovation är det viktigt att redogöra för den process som Rogers (1995:162) anser att 

anammandet eller förkastandet av en innovation baseras på. Rogers menar att företaget, i 

detta fall, inleder processen med en medvetenhet om att innovationen finns som sedan 

utvecklas till olika hög grad av kunskap om innovationen. Vidare leder medvetenheten och 

kunskapen till en uppfattning för vilka fördelar innovationen kan innebära för företaget. 

Denna uppfattning fungerar sedan som underlag för beslutet att anta eller förkasta 

innovationen. (Rogers 1995:162-164)  

 

Rogers process har därmed mycket gemensamt med den syn som Fishbein och Ajzen, två av 

de mest inflytelserika forskarna inom attityder, har på hur attityder formas. De anser att 

attityden till ett objekt består av individens uppfattning om ett objekt som bygger på, vetande, 

individens känslor rörande objektet samt individens uppfattning om huruvida deras attityder 

till ett objekt kommer att leda till ett beteende. (Fishbein & Ajzen 1975:15-20) Detta synsätt 

har lett till att de flesta forskare i dagsläget är överens om att en attityd består av 

komponenterna vetande, känsla och intention. (Solomon et al. 2008:140) 

 

Om dessa komponenter tillämpas på Rogers beslutsprocess kan vetande ses som det första 

steget där beslutsfattaren blir medveten om att innovationen finns och utvecklar någon form 

av vetande eller kunskap om den. Vidare kan känslan ses som det andra steget där 

beslutsfattaren bildar sig en uppfattning om innovationen. Slutligen kan intentionen ses som 

det tredje steget där Rogers menar att beslutet att anta eller förkasta innovationen tas. Utifrån 

detta kan vi konstatera att den process som Rogers förklarar anammandet eller förkastandet 

av en innovation utifrån, även kan ses som beståndsdelar i beslutsfattarens attityd till 

innovationen. Ett utbrett anammande och en framtida spridning av innovationen småskaligt 

egenproducerad el är därmed beroende av användarnas attityd, som i sin tur består av deras 

vetande, känsla och intention till konceptet. Detta illustreras i figur 4.1. 

 

 
Figur 4.1: Komponenterna i en attityd 

 

Huruvida vetande, känsla och intention följer den specifika ordningen som är illustrerad ovan 

har varit uppe för ihärdig diskussion inom marknadsföringslitteraturen (Barry 2002:44,45), då 

detta förlopp används för att analysera hur konsumenter påverkas av 
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marknadsföringsaktiviteter (Solomon et al 2008:142). Man har kallat ordningen på vetande, 

känsla och intention för hierarkin av effekter och det har framkommit viss kritik till att denna 

process antas vara absolut, det vill säga att den alltid inleds med vetande och slutar med 

intention (Barry 2002:44,45). På grund av detta har det framkommit alternativa hierarkier 

som beroende på sammanhang antas vara minst lika aktuella (Barry 2002:46, Vakratsas & 

Ambler 1999:32). Även Rogers själv (1995:172) framhåller viss kritik till den process som 

han själv förordar, men menar att detta förlopp är basen som i undantagsfall kan förändras. 

Detta bekräftas av Solomon et al. (2008:141) som förordar att hierarkin vetande, känsla och 

intention är standardförloppet som i undantagsfall kan förändras, till exempel om en 

innovation eller en produkt kräver ett lågt engagemang från konsumenten. I detta fall 

förändras förloppet till vetande, intention och känsla (Barry 2002:45, Solomon et al. 

2008:142). I denna uppsats är det främst de olika beståndsdelarna i attitydbegreppet som är 

viktigt då vi är intresserade av en ökad förståelse för intervjuobjektens attityder till 

innovationen i form av deras vetande, känsla och intention till innovationen. Vårt syfte med 

uppdelningen är därför att få en strukturerad helhetsbild av intervjuobjektens attityder, inte att 

kartlägga i vilken ordning de olika beståndsdelarna påverkar varandra. Fortsättningsvis 

kommer uppsatsen därför, i den mån som processen berörs, endast behandla det förlopp som 

anses vara standard, det vill säga den process som Rogers (1995:162) förordat och som 

illustreras i figur 4.1. 

 

4.3 Attitydens sammansättning och anammandet eller 
förkastandet av en innovation 
 

Vi har på föregående sida konstaterat att de tre steg som Rogers förklarar anammandet eller 

förkastandet av en innovation med, också kan liknas vid komponenterna vetande, känsla och 

intention som tillsammans utgör en attityd (Fishbein & Ajzen 1975, Solomon et al. 

2008:140). Ett utbrett anammande och en framtida spridning av innovationen småskaligt 

egenproducerad el är därmed beroende av användarnas attityd, som i sin tur består av deras 

vetande, känsla och intention till konceptet. För att möjliggöra en djupare förståelse för 

attityden till en innovation redogör detta avsnitt i detalj för vetande, känsla och intention och 

dess påverkan på attityden till en innovation. 

 

4.3.1 Vetande - Medvetenhet och kunskap om innovationen 
Fishbein och Ajzen (1975:131-34) menar att vetande om ett objekt utgör grunden för 

formationen av en attityd till det objektet. Detta vetande bygger på tidigare erfarenheter och 

information om attitydobjektet. Innan beslutsfattaren, i detta fall ett företag, kan forma en 

attityd till innovationen måste företaget därför exponeras för information om innovationens 

existens och utveckla någon form av kunskap eller vetande, om innovationen. Vetande om 

objektet skapas genom att beslutsfattaren kopplar samman specifika attribut med 

attitydobjektet (Fishbein & Ajzen 1975:134), till exempel att man inom företaget associerar 

attributet miljövänlig med innovationen småskalig vindkraft. Detta kan ske både aktivt, 

genom kunskapssökning och passivt genom att beslutsfattaren ofrivilligt utsätts för 

information som kan relateras till innovationen (Drury & Farhoomand 1999:138). Skillnaden 

i litteraturens tolkning av vetande är att Fishbein och Ajzen (1975:12, 132) betonar kognition 

och vetande, det vill säga den samlade information en individ har medan Rogers (1995:165) i 

större utsträckning betonar direkt kunskap. Vi är emellertid intresserade av båda dessa 

begrepp, dels den samlade informationen som finns inom företaget, det vill säga vetandet om 

konceptet småskaligt egenproducerad el men också hur och till vilken utsträckning detta 

vetande utgör en direkt kunskap om innovationen. 
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Rogers (1995:165,66) delar upp denna kunskap i en kännedom om hur innovationen fungerar 

och en kännedom om underliggande orsaker och omständigheter kring innovationen. Vidare 

menar han att det är viktigt att företaget både har kunskap om innovationens funktion och i 

viss mån en underliggande kunskap om omständigheter kring innovationen för att få en 

rättvisande bild och utvärdera den på rätt sätt. När det gäller småskaligt egenproducerad el 

har vi i denna uppsats identifierat ett antal omständigheter som är viktiga att veta för att bilda 

sig rätt uppfattning om innovationen. Det handlar dels om lagar och regleringar, som både 

kan förbättra och försvåra implementeringen av småskalig elproduktion. Kunskap om 

placering och väderförhållanden är också mycket viktigt för att anläggningen överhuvudtaget 

ska kunna producera el (Energy saving trust 2007:22), och kunskap om anläggningens 

påverkan på närmiljön samt närmiljöns påverkan på anläggningen är också mycket viktigt 

(Egen el 2010). Sauter och Watson (2007:2777) anser att elföretagen genom ett större 

engagemang för småskalig elproduktion troligtvis skulle öka både medvetenheten och 

kunskapen om innovationen. De menar dessutom att elföretagen genom att erbjuda modeller 

för gemensam anskaffning och drift av småskaliga elproduktionsanläggningar ytterligare kan 

bidra med en ökad kunskap för de underliggande omständigheterna kring innovationen. 

 

4.3.2 Känsla – Uppfattning om innovationen 
När det i företaget utvecklats en kännedom om innovationens existens och det utvecklats 

någon form av kunskap om innovationen formas en medveten, eller omedveten hypotes om 

hur innovationen kan tillämpas och vilka konsekvenser, fördelar respektive nackdelar detta 

kan få för företaget (Rogers 1995:169). Fishbein och Ajzen (1975:12) klargör tydligt att de 

använder termerna evaluering och känsla synonymt och menar att detta är en central del i en 

attityd. Den känsla och uppfattning som finns inom företaget om en innovation består därmed 

av en utvärdering av företagets vetande om denna innovation.  

 

Inom litteraturen råder det en viss begreppsförvirrning kring känsla och attityd, det vill säga 

att känslan för ett objekt även utgör attityden till objektet (Fishbein & Ajzen 1975:12). 

Rogers (1995:168-70) använder begreppen känsla och attityd synonymt, men vi har i denna 

uppsats valt att innefatta både vetande, känsla och intention i begreppet attityd. Detta stöds 

enligt Solomon et al (2008:140) av de flesta attitydforskare som menar att en attityd inte bara 

kan fastställas utifrån individens känsla om ett objekt utan att både vetandet om objektet och 

intentionerna att göra något med objektet måste avvägas.  Vidare menar Fishbein och Ajzen  

(1975:12) att känslan är en så pass central del i attityden att den i stor utsträckning utgör 

attityden, men att känslan i sin tur är så pass beroende av vetande och intentioner att även 

dessa begrepp är avgörande för attitydens formande. 

 

4.3.3 Intention - Beslut att anta eller förkasta innovationen  
När det i företaget formats en uppfattning och en känsla för innovationen kan ett beslut tas 

om att anamma eller förkasta innovationen. Beslutet att förkasta en innovation kan 

visserligen ske både före och efter detta steg, vetande kan till exempel falla i glömska 

samtidigt som en tidigare anammad innovation kan förkastas efter att beslutsfattaren blivit 

missnöjd med det faktiska resultatet (Rogers 1995:171). Det finns två typer av förkastande, 

dels ett aktivt förkastande då beslutsfattaren har funderat kring att anamma innovationen men 

väljer att inte göra det, samt passiv förkastning då beslutsfattaren aldrig ens funderar på att 

anamma innovationen. Beslutet att anta en innovation är i en organisation ofta ett formellt 

beslut där organisationens styrelse, ledning eller mellanchefer bestämmer sig för att anamma 

innovationen och allokera resurser till implementeringen av den (Damanpour & Schneider 

2006:217). 
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4.4 Faktorer som påverkar anammandet eller förkastandet av en 
innovation - Organisationen 
 

Tornatzky och Klein (1982:33) och Rogers (1995:207, 263) pekar på att attityden till en 

innovation, och därmed hur och i vilken takt innovationen anammas dels beror på individen 

eller organisationen som ska anamma innovationen samt specifika attribut som innovationen 

utvärderas utifrån. I detta avsnitt kommer vi att först behandla organisationen som anammar 

innovationen och därefter specifika innovationsattribut. 

 

Rogers har identifierat fem kategorier som inkluderar innovatörer, tidiga anammare, tidig 

majoritet, sen majoritet och eftersläpare. Den, enligt litteraturen (Camisón- Zornoza et al. 

2004:350; Drury & Farhoomand 1999:15; Rogers 1995:379; Frambach 1993:25; Damanpour 

1992:395, Gawin & Sinha 1993:177) mest utmärkande egenskapen hos innovatörer är 

organisationens storlek. Det framhålls därmed att det generellt sätt finns en korrelation 

mellan organisationens storlek och viljan att ta till sig nya innovationer. Detta behöver dock 

inte betyda att större organisationer är mer innovativa i sitt tänkande, snarare att de har bättre 

möjligheter att ta till sig nya innovationer på grund av större resurser än mindre 

organisationer. Det kan handla om att organisationen har mer varierade resurser och därmed 

lättare kan ta till sig olika innovationer men också att större organisationer är mer 

riskbenägna för att de lättare kan återhämta sig från misslyckade anammanden av 

innovationer (Camisón-Zornoza et al. 2004:339; Gawin & Sinha 1993:177-178). Ytterligare 

en faktor som har visat sig vara viktig i organisationers vilja att ta till sig ny teknik är i vilken 

utsträckning de tidigare har exponeras för innovationer och lyckats anamma dem. De 

organisationer som tidigare lyckats anamma nya lösningar kan i större utsträckning 

experimentera med nya lösningar och förbise den osäkerhet som en ny innovation kan 

innebära (Drury & Farhoomand 1999:151). När, alltså hur snabbt, innovatörer, tidiga 

anammare, tidig majoritet, sen majoritet och eftersläpare tar till sig en innovation och hur det 

påverkar spridningen av innovationen förklaras mycket tydligt av Rogers (1995:262) 

spridningskurva som illustreras i figur 4.2. Som vi tidigare har nämnt i avsnittet elmarknaden 

och småskalig elproduktion befinner sig den svenska spridningen av småskalig elproduktion i 

ett mycket tidigt skede av sin eventuella spridningskurva då konceptet i stor utsträckning 

endast annamits av den användarkategori som Rogers (1995) identifierat som innovatörer.  

(Palm & Tengvard 2009:51) 

 

 
Figur 4.2: Spridningskurva för innovationer (Rogers 1995:262) 
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Då en innovation befinner sig tidigt i sin spridningskurva befinner sig majoriteten av de 

eventuella användarna tidigt i processen att anamma eller förkasta denna innovation. (Rogers 

1995:259) De potentiella användarna har alltså ännu inte hunnit implementera innovationen i 

verksamheten men befinner sig någonstans i processen som leder fram till att göra det, det 

vill säga formandet av en attityd till innovationen. 

 

4.5 Faktorer som påverkar anammandet eller förkastandet av en 
innovation - Attribut som innovationen utvärderas utifrån 
 

När det inom företaget formas en attityd till en innovation anser Rogers (1995:163) och 

Tornatzky och Klein (1982:33) att utvärderingen främst sker utifrån attributen relativ fördel, 

kompatibilitet, komplexitet samt vilka möjligheter det finns att testa innovationen och hur 

synligt resultatet från innovationen är där den har anammats. (Rogers 1995:171) Dessa 

attribut och deras koppling till konceptet småskalig förnyelsebar elproduktion beskrivs därför 

mer utförligt nedan. 

 

4.5.1 Relativ fördel 
Innovationens relativa fördel förklarar till vilken grad innovationen uppfattas som överlägsen 

nuvarande lösningar. Ett stort problem som Tornatzky och Klein (1982:35) lyfter fram är 

möjligheten att mäta innovationens relativa fördel. För att den relativa fördelen på något sätt 

ska vara positivt relaterat till spridningen av en innovation måste den på något sätt gå att mäta 

eller uppskatta. 

 

Hur denna fördel mäts beror mycket på vilken typ av innovation det är och vilka användare 

den vänder sig till. I företag är ekonomisk vinning en stor faktor medan status och social 

prestige kan vara avgörande för konsumenter (Rogers 1995:213,14, Tornatzky & Klein 

1982:34,37). När det gäller företag, innovation och ansvarsfullt företagande har det 

diskuterats huruvida gröna innovationer innebär ökade konkurrensfördelar eller om det finns 

ett tydligt utbyte mellan ekonomisk vinning och ett ansvarsfullt företagande. Idag finns det 

dock en många forskare som menar att ansvarsfullt företagande och innovation som leder till 

ett mer hållbart samhälle går hand i hand med ett konkurrenskraftigt företagande. (Grayson & 

Hodges 2004:9-11; Porter & van der Linde 1995:120). Porter och van der Linde 

(1995:123,125) framhåller att innovation är en central del i både omställningen mot hållbar 

utveckling och konkurrenskraftigt företagande, där innovation som möjliggör en effektivare 

användning av resurser utgör ett bra exempel för både konkurrens och hållbarhet. Därtill kan 

detta ansvarsfulla företagande kommuniceras till kunder och därmed ytterligare bidra till 

ökad konkurrens inom de segment där social och miljömässig hållbarhet värdesätts (Piercy & 

Lande 2009:355; Jobber 2007:210). Den relativa fördelen med en innovation kan också 

förstärkas genom incitament, vilket enligt Rogers (1195:221) ökar spridningen men minskar 

konsekvenserna av spridningen då engagemanget från de som tar tekniken till sig kan vara 

lägre än då incitament inte erbjuds. Porter och van der Linde (1995:127) lyfter fram politiska 

styrmedel som viktiga för att företag skall söka information om och öka intresset för vilka 

möjligheter hållbara innovationer kan innebära för företaget, samt ge incitament att utveckla 

dessa innovationer så att de både blir konkurrenskraftiga och miljömässigt och socialt 

hållbara.  
 

Den forskning som har utförts på attityder till småskalig elproduktion i Sverige (Palm & 

Tengvard 2009:50-52)  visar på att hushållen uppfattar att miljöhänsyn är den främsta 

fördelen med småskalig elproduktion samtidigt som en egen elproduktionsanläggning kan ses 
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som en symbolisk handlig med ett socialt värde. Branschorganisationen svensk energi anser 

att den största fördelen med att elkunderna själva producerar el är ett ökat engagemang för 

elförbrukning och elproduktion samt en ökning av den totala mängden förnyelsebar el på 

elmarknaden (Svensk energi 2010).  

 

4.5.2 Kompatibilitet  
Innovationens kompabilitet förklarar till vilken grad den samstämmer med användarnas 

nuvarande lösningar, värderingar och behov. En innovation som är mycket kompatibel är 

mindre osäker och därför också lättare att ta till sig (Rogers 1995:224). Markus Pohlman 

(2005:11) hävdar dock att attityderna till innovationers kompabilitet är mycket paradoxal i 

många organisationer, han menar att organisationer och andra sociala system föredrar 

innovationer som är "förenligt-inkorrekta". Detta innebär att innovationen dels måste vara 

nyskapande och på något sätt bryta mot konventionella lösningar, men på samma gång vara 

begripliga och användbara enligt organisationens nuvarande sätt att se på problemet. 

Konceptet egenproducerad el samstämmer mycket dåligt med nuvarande lösningar och 

värderingar kring hur el ska produceras. Konceptet innebär en helt ny marknadsstruktur vilket 

kräver en förändrad attityd till elproduktion, både från elanvändare och energibolag (Sauter & 

Watson 2007).  

 

4.5.3 Komplexitet 
Innovationens komplexitet är starkt kopplat till innovationens kompabilitet. Då 

kompabiliteten förklarar till vilken grad innovationen samstämmer med användarnas 

nuvarande lösningar, värderingar och behov förklarar komplexiteten mer konkret till vilken 

grad användaren kan förstå innovationen. Komplexiteten representerar därmed de 

intellektuella svårigheter som kan uppkomma i samband med förståelse av en innovation. 

(Damanpour & Schneider 2008:498) Detta attribut är starkt kopplat till den grupp som 

använder innovationen. Innovators som tar till sig innovationen först har ofta stor kunskap 

om både hur innovationen fungerar och underliggande faktorer till varför den fungerar som 

den gör. Grupper som tar till sig innovationen senare kan dock ha mycket svårt för detta 

vilket i många fall skapar en frustration som i sin tur försvårar spridningen (Rogers 

1995:243). Innovationer som är svårare att förstå och verkställa kommer mindre troligt att 

anammas av en organisation på grund av större osäkerhet kring innovationens resultat och 

därmed en högre risk att för implementering inom organisationen. (Damanpour och Schneider 

2008:498) 
 

När det gäller småskaligt egenproducerad el är det främst två viktiga faktorer som företaget 

måste förstå, eller få hjälp med att förstå, innan den småskaliga anläggningen tas i bruk. Detta 

är rutiner kring elsäkerhet och anslutning till elnätet (Palm & Tengvard 2009:28-29), samt 

korrekt placering av anläggningen för att den överhuvudtaget ska kunna producera el (Energy 

savings trust 2007:22). Sauter och Watson (2007:2777) anser att energibolagen genom att 

erbjuda modeller för gemensam anskaffning och drift av småskaliga 

elproduktionsanläggningar kan bidra med en ökad kunskap om dessa faktorer vilket minskar 

osäkerheten hos elkunderna till hur tekniken för småskalig elproduktion ska användas. 

 

4.5.4 Möjlighet till test och observation av resultat 
En viktig del i processen att anamma eller förkasta en innovation är enligt Rogers (1995:171) 

att testa innovationen för att reda ut eventuella osäkerheter. Det har visat sig att innovationer 

som enkelt går att testa anammas snabbare av användarna än de innovationer som inte går att 

testa innan beslut. Det är alltså mycket fördelaktigt om beslutsfattaren med sina egna sinnen 

får utvärdera och analysera innovationen. Fishbein och Ajzen (1975:132) menar att ”eftersom 
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ens egna sinnens trovärdighet sällan ifrågasätts, är en sådan uppfattning åtminstone till en 

början bestämd med maximal säkerhet”. Möjligheten att testa en innovation är emellertid 

mycket beroende av innovationens natur. Om testet är enkelt, riskfritt och kräver lite 

engagemang kan test vara mycket effektiva men samtidigt endast långsamt förändra attityden 

till innovationen. Medan test som kräver en större insats troligtvis sker efter det att en stark 

attityd redan bildats samtidigt som det på grund av den stora insatsen kan göra ett stort 

avtryck i användarens attityd. (Vakratsas & Ambler 1999:33,34) 

 

Rogers (1995:171) menar dock att ett test inte nödvändigtvis behöver utföras av 

beslutsfattaren själv. Ett test utfört av någon som liknar beslutsfattaren och någon som denne 

litar på kan mycket väl vara ett substitut för ett eget test. I likhet med detta menar Sauter och 

Watson (2007:2777-78) att energibolagen genom en sin involvering i småskalig elproduktion 

kan öka trovärdigheten för konceptet och minska osäkerheten kring teknikens tillförlitlighet. 

Förutsättningen för detta är dock att resultatet som innovationen leder till går att observera 

och förstå. Detta gäller givetvis också när beslutsfattaren själv testar innovationen men är 

extra viktigt om testet utförs av någon annan. Observationen av resultatet bygger dels på den 

synliga verkan som innovationen har men också, som vi tidigare diskuterat, de underliggande 

faktorerna som denna verkan bygger på. Rogers (1995:244) menar därmed att ju större 

synliga resultat innovationen ger, desto lättare är det att ta till sig innovationen vilket 

underlättar innovationens spridning. 
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5. Praktisk metod 
 

I detta kapitel förklarar vi val av intervjuobjekt, intervjuns uppbyggnad, intervjumallen och 

genomförande av intervjun. Därefter diskuteras studiens sanningskriterier för att läsaren 

innan resultat, analys och diskussion skall få en uppfattning om undersökningens 

vetenskapliga trovärdighet. Kapitlet inleds emellertid med en kort presentation av de fyra 

kategorier som undersökningen utgått ifrån. 
 

5.1 Empirins upplägg 
 

Vi har valt att utforma och utföra den empiriska undersökningen utifrån fyra övergripande 

kategorier som har fastställts utifrån uppsatsens syfte och teoretiska referensram. Denna 

struktur har valts för att underlätta en förståelse av det empiriska resultatet och säkerställa att 

empirin och analys blir sammanhängande och följer en röd tråd. Nedan presenteras kort vad 

de fyra kategorierna innehåller och varför vi valt att använda dem. 

 

 Engagemang för el och miljö 
Det engagemang som finns inom företaget kring energi- och miljöfrågor är en del av 

företagets kultur vilket är en viktig bakgrundsfaktor för attityden till hållbar 

elförbrukning och elproduktion, och därmed en viktig del i attityden till småskaligt 

egenproducerad el.  

 

 Vetande - Medvetenhet och kunskap om konceptet småskaligt egenproducerad el 

Vetande om ett objekt utgör grunden för formandet av en attityd, detta vetande bygger 

på tidigare erfarenheter och information om attitydobjektet. Utifrån detta undersöks 

det vetande som finns inom företaget kring småskaligt egenproducerad el. 

 

 Känsla - Uppfattning om konceptet småskaligt egenproducerad el 

När det i företaget utvecklats en kännedom om innovationens existens och det 

utvecklats någon form av kunskap om innovationen utvärderas detta vetande och 

bildar en uppfattning om innovationen. Utifrån detta undersöks vilken uppfattning det 

finns inom företagen att småskaligt producera egen el. När det gäller energibolagen 

undersöks vilken uppfattning de har till att deras kunder producerar egen el 

småskaligt. 

 

 Intention – Beslut att anamma eller förkasta småskalig elproduktion 

När det i företaget formats en uppfattning och en känsla för innovationen kan ett 

beslut tas om att anamma eller förkasta innovationen. I denna uppsats tolkas detta 

beslut som vilka intentioner företaget har till att anamma konceptet småskaligt 

egenproducerad el. Detta undersöks bland annat med hjälp av intervjuobjektens 

inställning till olika modeller för anskaffning och drift av småskalig elproduktion. 

 

Dessa kategorier kommer hädanefter att användas för att presentera det empiriska arbetet 

samtidigt som de möjliggör en strukturerad tolkning och ökad förståelse för de attityder vi 

undersöker. Det bör nämnas att dessa kategorier inte framgick i intervjusituationen utan låg 

endast till grund för undersökningens struktur, utvärdering och sammanställning. Detta för att 

inte styra in respondenternas tankesätt på en linje som vi valt, utan att de skulle ge så 

verklighetsförankrade svar som möjligt. 
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5.2 Val av intervjuobjekt 
 

Utgångspunkten för valet av intervjuobjekt har varit företagens relevans för uppsatsens 

problemformulering. Detta är enligt Creswell (2003:185) en bra strategi då intervjuobjektens 

relevans för problemområdet är den viktigaste faktorn i valet av intervjuobjekt. Vi bestämde med 

stöd av den information vi hade om el- och fastighetsmarknaden samt de slutsatser vi redovisat i 

den teoretiska referensramen vilka företag som var relevanta för undersökningen. Detta urval kan 

ses som ett bekvämlighetsurval som syftar till att inkludera relevanta intervjuobjekt som är 

tillgängliga för forskarna under den tid som undersökningen utförs (Bryman & Bell 

2005;197, Holme & Solvang 1007:183).  
  

Då vårt syfte med denna uppsats är att utifrån intervjuobjektens attityder analysera vilken 

potential innovationen har att spridas på fastighetsmarknaden har vi ambitionen att, utifrån 

dessa intervjuer uppnå en viss överfarbarhet till hela fastighetsmarknaden. Olsson och 

Sörensen (2007:70) samt Bryman och Bell (2005:12) framhåller dock att ett subjektivt urval 

kan innebära att urvalsgruppen systematiskt avviker från populationen, vilket i förlängningen 

kan begränsa möjligheten att generalisera resultatet utöver den utvalda urvalsgruppen. För att 

undvika detta och öka undersökningens överförbarhet har vi presenterat alla företag, dess 

likheter och skillnader samt hur valet av just dessa intervjuobjekt representerar marknaden. 

Detta är tänkt att ge läsaren ett underlag av vilken denne kan göra sig en uppfattning om 

huruvida en generalisering, eller ett användande av undersökningen i andra kontexter kan 

göras. (Bryman & Bell 2005;307; Ryen 2004;140). 

 

VI har emellertid ingen ambition att undersökningen ska vara baserad på en stor mängd 

observationer som kan generera ett statistiskt överfarbart resultat. Denna undersökning 

kommer att bestå av åtta intervjuer som har till syfte att öka förståelsen för intervjuobjektens 

attityder genom att undersöka deras vetande, känsla och intention till konceptet småskaligt 

egenproducerad el. Antalet bestämdes dels utifrån hur många företag som faktiskt kunde 

delta i undersökningen, men också genom att vi redan innan företagen kontaktades bestämde 

oss för att endast ta på oss så många intervjuer som vi med en realistisk möjlighet kunde 

utföra och analysera på den korta tid som uppsatsen skrevs. Att rekrytera intervjuobjekt och 

sedan inte ge deras bidrag den tid och energi som den förtjänar är ett slöseri med deltagarnas 

tid och gränsar till oetiskt beteende samtidigt som det också kan försämra studiens 

trovärdighet (Lyons 2010:124). 

 

5.2.1 Val av Fastighetsföretag 
För att komma fram till vilka fastighetsföretag som var relevanta utgick vi från kriteriet att 

företagen skulle vara stora i förhållande till marknadens övriga aktörer och dessutom ha en 

betydande del av verksamheten i Umeåregionen. Detta baserades på att den svenska 

spridningen av småskalig elproduktion befinner sig i ett mycket tidigt skede av sin eventuella 

spridningskurva och kommer därför främst att anammas av den grupp som Rogers (1995) 

benämner som innovators. Den mest utmärkande egenskapen hos denna grupp är 

organisationens storlek (Camisón- Zornoza et al. 2004:350; Drury & Farhoomand 1999:151; 

Rogers 1995:379; Frambach 1993:25; Damanpour 1992:395; Gawin & Sinha 1993:177). 

Detta då större organisationer har större resurser att ta till sig innovationer vilket till exempel 

kan handla om att organisationen har fler och mer varierade resurser men också att större 

organisationer är mer riskbenägna för att de lättare kan återhämta sig från misslyckade 

anammanden av innovationer (Camisón- Zornoza et al. 2004:339; Gawin & Sinha 1993:177-

178). Då småskalig elproduktion är ett nytt och relativt obeprövat koncept antog vi därför att 

de stora fastighetsföretagen i dagsläget befinner sig närmare tankegångarna att småsakligt 
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producera egen el än små fastighetsföretag gör. Med detta påstår vi inte att småskalig 

elproduktion är irrelevant för mindre fastighetsföretag, endast att de större fastighetsföretagen 

just nu är mer relevanta på grund av att konceptet är nytt och obeprövat.  

 

Till att börja med använde vi internet för att undersöka vilka stora fastighetsföretag som fanns 

i Umeåregionen. När vi ansåg att vi hade en komplett lista på de tio största 

fastighetsföretagen i Umeå kontaktade vi branschorganisationen Svenska fastigheter 

(Personlig kommunikation Svensson B. 10/04/22) för att få en bekräftelse på att listan var 

korrekt. Utifrån denna lista kontaktades företagen. Av tio kontaktade företag avstod fem, tre 

hade inte tid under den period då intervjuerna genomfördes och två ansåg att de ”inte var rätt 

företag för undersökningen”. Kvar stod fem företag som ville ställa upp på en intervju. De 

två sistnämnda fastighetsföretagen är ett viktigt bortfall att ta hänsyn till då de kan ha avstått 

på grund av bristande intresse för undersökningens problem. Detta innebär att de företag som 

tackat ja till att delta i undersökningen troligtvis är något mer intresserade av miljö, 

energifrågor, småskalig elproduktion eller egenproducerad el än de företag som tackade nej. 

Slutsatsen vi drar av detta är att undersökningens resultat kan vara något vinklad åt ett 

positivt håll på grund av intervjuobjektens intresse eller nyfikenhet för problemet gentemot 

de företag som avstod att delta. 

 

5.2.2 Val av Energibolag 
En nätansluten småskalig elproducent kommer att komma i kontakt med både det företag som 

äger elnätet som anläggningen är ansluten till och ett elhandelsföretag som köper och säljer el 

på den svenska elmarknaden. Nätansluten småskalig elproduktion involverar elnätsföretaget 

då den småskaliga producenten har en skyldighet att kontakta nätägaren innan anläggningen 

ansluts till nätet (Lag 1997:857 Kap. 3§6-7), därtill involverar konceptet även ett 

elhandelsföretag då inköp och eventuell försäljning av el inte utförs av elnätsägaren. På grund 

av detta har vi valt att intervjua energibolagen i sin roll som både elnätsägare och som 

elhandelsföretag, vilket förutsatte att energibolaget skulle vara verksam inom både dessa 

verksamheter. 

 

Med hänsyn till detta undersökte vi inledningsvis vilka företag som har elnät i Umeåregionen. 

Detta utfördes genom att kontakta branschorganisationen Svensk Energi (Personlig 

kommunikation Richert A. 10/05/03) som namngav de fyra huvudsakliga nätägarna. Därefter 

kontrollerade vi att dessa företag eller koncerner också var verksamma inom handel av el. 

Utifrån detta kontaktades företagen, tre energibolag kunde delta i studien medan den 

ansvariga personen på ett av energibolagen inte kunde intervjuas under tidsperioden då 

intervjuerna utfördes. Detta bortfall bär inte på samma problem som fastighetsföretagens 

bortfall, då denna person var intresserad av uppsatsens problem, men inte kunde utföra 

intervjun den tid då undersökningen var planerad. 

 

5.2.3 Val av intervjuperson  
Vår bestämda ambition var att intervjua personer inom de aktuella företagen med en högt 

beslutsfattande ställning kring miljö och el och därmed även en insikt i företagets eventuella 

arbete med småskalig elproduktion. Detta då vi i den teoretiska referensramen understryker 

dessa personers betydelse i en organisations klimat gällande förändring och anammande av 

innovationer (Damanpour & Schneider, 2006;231). Palm och Tengvard (2009:12) som i 

undersökningen småskalig elproduktion för en hållbar utveckling undersökte hushållens och 

elnätsföretagens inställning till småskalig elproduktion framhöll stora svårigheter med att få 

tag på rätt personer att intervjua på energibolagen, då företagen själva inte visste vem som 

kunde svara på frågor angående småskalig elproduktion. Vi hade därför noggrant förberett 
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vad vi skulle säga till företagets växel för att på ett så tydligt sätt som möjligt förklara 

uppsatsens omfång. Trots detta stötte vi emellertid på svårigheter att veta vem vi skulle söka, 

men också att faktiskt lyckas få tag på de personer vi hänvisats till för att boka in en intervju.  

 

På grund av de stora energibolagens organisationsstruktur och vår ambition att både 

undersöka dem som elnätsägare och elhandelsföretag blev det svårt att få tag på personer som 

hade ett så pass övergripande ansvar för verksamheten att de kunde svara på alla våra frågor. 

Med både E.on och vattenfall fick vi därför komplettera med ytterligare en intervju. När det 

gällde att komma i kontakt med relevanta personer på fastighetsföretagen var detta inte lika 

problematiskt då företagen endast hade en eller ett fåtal personer som var ansvariga för frågor 

rörande miljö och/eller energi. Utifrån den tid och de resurser vi har haft anser vi oss nöjda 

med de intervjupersoner vi har kommit i kontakt med. På grund av de ansvarsområden de 

hade och deras beslutsfattande positioner kan vi, utifrån teorin, konstatera att dessa individer 

har en betydande roll i företagets kultur och attityd till innovation och därmed också stor 

relevans för denna undersökning. 

 

5.3 Intervjuns uppbyggnad 
 

När intervjumallen utformades beaktades främst två aspekter, dels hur intervjumallen skulle 

struktureras och till vilken grad den skulle standardiseras. Intervjuns strukturering handlar om 

vilken frihet den intervjuade har att uttrycka sig på medan standardiseringen handlar om hur 

och i vilken ordning frågorna ställs och hur mycket en intervju skiljer sig från en annan (Patel 

& Davidsson 1994:60-61). Utifrån vårt syfte som dels handlar om ökad förståelse men också 

viss mån av överförbarhet så bestämde vi att intervjuerna skulle utföras i ett mellanläge, där 

det fanns ett stort inslag av standardisering för att alla intervjuer skulle ske på lika villkor och 

kunna jämföras med varandra samtidigt som vi ville ställa relativt öppna frågor och ge 

intervjupersonen stor frihet att själv utforma sina svar. Fördelen denna metod är att man får 

mycket information från respondenten samtidigt som intervjun inte svävar ut i resonemang 

som inte är relevanta för undersökningens syfte (Bryman & Bell 2005:482; Holstein & 

Gubrium 2004:142). Denna intervjumetod benämns av Bryman och Bell (2005:369) som en 

kvalitativ semistrukturerad intervju. Den intervjumall som vi använde oss av följer den 

struktur som vi tidigare presenterat under rubriken Empirins upplägg på sida 28. Denna 

struktur är utformad med stöd av den teoretiska referensramen vilket också tydliggörs av 

beskrivningen av rubrikerna. Under dessa huvudrubriker hade vi även utformat ett antal 

frågor och ett antal följdfrågor beroende på intervjupersonens svar. Det kunde dels vara 

direkta följdfrågor som berodde på intervjupersonens föregående svar eller frågor som hade 

till syfte att utveckla och öka förståelsen för intervjupersonens resonemang.  

 

Då man under intervjuns gång berörde olika ämnen vid olika tidpunkt hände det att frågor 

som vi redan ansåg att vi fått svar på hoppades över. I enstaka fall då vissa ämnen berördes, 

innan det enligt intervjumallen var dags att ta upp dessa, fortsatte vi att ställa följdfrågor både 

impulsivt och utifrån mallen. Detta dels för att slippa avbryta intervjupersonen i sin 

utläggning. Vi försökte dock i möjligaste mån undvika detta och utgå från den mall vi hade 

utarbetat. Detta då en fråga ställd på ett annorlunda sätt enligt teorin kan ge upphov till olika 

svar. För att vara säker på att undersökningarna är så pass jämförbara som möjligt ska samma 

stimuli i användas i så stor utsträckning som möjligt (Anne Ryen; 2004:50). 
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5.4 Intervjutillfället 
 

Det främsta instrumentet inom all kvalitativ forskning är forskaren själv. Detta innebär att 

sociala färdigheter och motivation att utveckla och upprätthålla relationer med studiens 

deltagare är avgörande för att kunna genomföra studien (Lyon 2010:25). Vi har därför varit 

mycket noga med att på ett professionellt sätt inleda, upprätthålla och avsluta relationen med 

de företag och intervjupersoner som tagit sig tid att delta. Vid samtliga intervjutillfällen var 

en av oss huvudansvarig för att intervjun fortskred som det, enligt semistrukturen, var 

planerat medan den andre tog en stödjande roll och hjälpe till vid behov, till exempel vid 

förklaringar, förtydliganden och följdfrågor. Vidare var intervjuerna inspelade för att 

underlätta bearbetning och analys. Inspelning av intervjun ger ofta ett bättre tempo då 

intervjuaren kan vara mer alert och fokuserad på samtalet som förs än om denne samtidigt 

ska föra anteckningar, därtill kan det i efterhand vara fördelaktigt med en inspelning när 

informationen ska analyseras och kontrolleras (Bryman & Bell 2005:489). Nackdelen är att 

en inspelning kan medföra att intervjupersonen känner sig obekväm med situationen vilket 

kan påverka de svar respondenten ger (Ryen 2004:56) och på grund av detta frågade vi 

intervjupersonen om det var okej att samtalet spelades in, vilket ingen av intervjupersonerna 

motsatte sig. Samtliga respondenter svarade till synes obesvärat på de frågor vi ställde och 

ingen verkade tänka på att samtalet spelades in. 

 

De utvalda företagen kontaktades via telefon en dryg vecka innan intervjuerna skulle inledas 

för att den ansvariga på företaget skulle få möjlighet att boka in en dag och en tid som 

passade. Vid första kontakten informerade vi om vilken typ av undersökning detta var och 

vad den handlade om samt att en eventuell intervju skulle ta cirka 30 minuter. Detta för att 

säkerställa att den berörda personen var rätt person att intervjua samt att denne hade tid att 

delta i intervjun. Samtidigt ville vi inte ge intervjupersonen för mycket information om 

problemområdet så att denne kunde förbereda sig och öka både medvetenhet och kunskap 

kring småskalig egenproducerad el på grund av vår intervju, vilket i så fall skulle kunna ge en 

missvisande bild av den egentliga attityden till konceptet. 

 

Alla intervjuerna med fastighetsföretagen utfördes personligen på företagets kontor. Vi hade 

även velat göra intervjuerna med energibolagen personligen, men de personer på 

energibolagen som var kunniga inom småskalig elproduktion kunde inte utföra intervjun om 

den inte skedde via telefon, detta på grund av att de antingen inte hade sitt kontor i 

Umeåregionen, eller att de av någon annan anledning endast kunde vara anträffbar via 

telefon. Vi anser att kontakten med intervjupersonen är den största fördelen vid intervjuer på 

plats. I en situation där man sitter ner öga mot öga är det lättare att ta till sig information och 

intervjuerna får en allmänt seriösare betoning än telefonintervjuer vilket kan göra att 

intervjupersonen besvarar frågor via telefon med mindre engagemang. På grund av detta har 

vi märkt en viss skillnad på intervjuerna med energibolagen via telefon och 

fastighetsföretagen via ett personligt möte. Energibolagen var dock, av naturliga skäl, mer 

insatta i problemområdet vilket gjorde att vi trots telefonintervjuer inte stötte på några större 

problem med kommunikationen vad gällde möjligheten att ställa följdfrågor och 

förtydligande av begrepp. Energibolagen hade även i större utsträckning bestämda 

uppfattningar vilket gjorde att energibolagens svar, generellt sätt var mycket mindre 

komplicerade än fastighetsföretagens, därmed föll det sig väl att just fastighetsföretagen 

intervjuades personligen medan energibolagen intervjuades via telefon. 
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5.5 Varför två intervjumallar? 
 
I utförandet av intervjuerna valde vi att använda oss av två olika intervjumallar som följde 

samma struktur men var individuellt anpassade till fastighetsföretagen respektive 

energibolagen. Detta dels för att anpassa intervjun till de olika branschernas vetande om el 

och förnybar elproduktion, men också på grund av att intervjuerna har två helt olika syften. 

Det övergripande syftet med att intervjua fastighetsföretagen var att undersöka deras attityd 

till att själva producera el småskaligt medan syftet med att intervjua energibolagen var att 

undersöka attityden till att deras kunder småskaligt producerade egen el samt hur aktiva de 

vill vara i spridningen av konceptet.  

 

För att på ett överskådligt sätt förklara hur intervjuerna fortskred så beskrivs nedan 

intervjuernas struktur och hur de olika delarna i intervjun utfördes. Intervjuerna var i 

praktiken inte så strikta som denna uppdelning ger sken av då intervjupersonerna emellanåt 

gled mellan kategorierna. Det var dock vår ambition att följa strukturen i den mån det gick. 

Den kompletta intervjumall som användes för intervjuerna finns att läsa i Bilaga 2 på sida 73 

när det gäller fastighetsföretagen och i bilaga 4 på sida 77 när det gäller energibolagen. 

 

5.6 Intervjumall - Fastighetsföretag 
 

5.6.1 Introduktion - el och miljö 
Intervjun inleds med en kort introduktion för att få information om intervjupersonens 

huvudsakliga ansvarsområde och företagets verksamhet. Därefter behandlas företagets syn på 

energi- och miljöfrågor i allmänhet och förbrukning och inköp av el i synnerhet. Vi frågar 

fastighetsföretagen hur inköp av el ser ut idag och vilka mål och visioner som finns för 

framtiden.  

 

5.6.2 Vetande - Medvetenhet och kunskap om småskaligt egenproducerad el 
I detta skede går vi över från miljö och energi i allmänhet, till småskalig egenproducerad el i 

synnerhet och ställer här frågor som behandlar vilket vetande det finns inom företaget kring 

småskalig elproduktion och egenproducerad el. Vi var här intresserade av både generellt 

vetande och direkt kunskap. Kunskapen accepteras emellertid inte rakt av utan följs upp 

genom följdfrågor om aktuella projekt, vilken produktionsteknik de tycker är mest intressant 

och vad de vet om lagar och regleringar kring egenproducerad el och småskalig elproduktion. 

Detta för att validera att den kunskap de tror sig ha inom företaget på något sätt kan bekräftas. 

Efter att vi ansåg oss nöjda med de svar vi fått läses en textmall upp för att ge 

intervjupersonen en förtydligande förklaring av småskalig egenproducerad el såsom vi 

behandlar det i denna uppsats. Denna text lästes upp ordagrant för samtliga fastighetsföretag 

oavsett medvetande och kunskap. Endast i de fall då kompletterande information söktes via 

mejl eller kortare telefonintervju användes inte denna text. Kort information om uppsatsens 

problemområde meddelades dock alltid för att svaren inte skulle bygga på missförstånd och 

sammanblandningar med egenproduktion av el i större skala.  

 
5.6.3 Känsla - Uppfattning om konceptet småskaligt egenproducerad el 
I detta skede av intervjun undersöktes mer precist vilken uppfattning det inom företaget fanns 

till att dels producera egen el, och dels till att producera egen el småskaligt på eller intill 

företagets fastigheter. Vi sökte i denna del en fördjupad diskussion om vilken känsla och 

uppfattning de har till konceptet, varför de har den uppfattningen de har och hur företaget 

själva uppfattar att denna uppfattning kommer att leda till ett anammande eller förkastande av 
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småskalig elproduktion. Här behandlas även eventuella skillnader i attityd till de två 

produktionsteknikerna sol- och vindkraft. 

 

5.6.4 Intentioner till att producera egen el småskaligt – Föredragna modeller för 
anskaffning och drift av småskalig elproduktion 
Företagets intentioner att småskaligt producera egen el undersöks närmare med hjälp av de 

modeller för anskaffning och drift av småskalig elproduktion som presenteras närmare i 

kapitel 3. Dessa modeller användes som praktiska exempel för att möjligöra en 

konkretisering av vilka intentioner fastighetsföretaget har att producera egen el småskaligt, 

hur de skulle föredra att detta går till och vilken relation de skulle vilja ha med energibolagen 

i anammandet av småskalig egenproducerad el. I samband med detta presenterade vi 

illustrationer samtidigt som modellerna förklarades. Denna teknik användes för att säkerställa 

att intervjupersonen verkligen förstod de modeller vi behandlade. Illustrationerna finns 

presenterade i kapitel tre, men de två sidorna som presenterades på intervjuerna finns även 

bifogade i Bilaga 3 på sida 75 tillsammans med den intervjumall som användes. Denna del av 

intervjun var mycket fri för att intervjupersonens ska få tid att reflektera över modellernas 

fördelar och nackdelar. Med detta menas att intervjupersonen efter att ha blivit presenterad 

modellera får berätta fritt om sin uppfattning och om föredragna alternativ. Vi såg dock till att 

styra in diskussionen så att den både berörde försäljning, anskaffning och drift samt 

intervjupersonens allmänna attityd till ett eventuellt utökat samarbete med ett energibolag.  

 

5.7 Intervjumall - Energibolag 
 

5.7.1 Introduktion  
Intervjun inleds med en kort introduktion för att få information om intervjupersonens 

huvudsakliga ansvarsområde. I fallen med energibolagen var företagens verksamhet känd 

varav inga frågor ställdes gällande detta. Inte heller frågor angående företagets allmänna syn 

på miljö ställdes till energibolagen på grund av att vi ansåg att en diskussion kring förnybar 

energi i allmänhet skulle flytta fokus från småskalig förnybar elproduktion. Företagets 

engagemang för förnybar el framgick istället genom hela intervjun. 

 

5.7.2 Vetande - Medvetenhet och kunskap om småskaligt egenproducerad el 
Vi är i denna del intresserade av vilket vetande det finns inom företaget kring småskalig 

elproduktion och egenproducerad el, om de är involverade i någon form av småskaligt 

elproduktionsprojekt i dagsläget och hur de ser på spridningen av denna innovation. Vi var 

här intresserade av både generellt vetande och direkt kunskap. Några av frågorna är även 

ställda med direkt anslutning till detta resonemang, såsom vilken produktionsteknik de tycker 

är mest intressant inom småskalig elproduktion, och vilka problem eller möjligheter de ser 

med nätansluten småskalig elproduktion. Svar som visar på att intervjupersonen själv inte 

sitter på denna kunskap, men medvetenhet vem, eller att någon på företaget faktiskt har denna 

kunskap, kommer här även räknas som kunskap som finns inom företaget.  

 

5.7.3 Känsla - Uppfattning till att kunderna småskaligt producerar egen el 
I detta skede av intervjun har vi fått en bild av vilket vetande som finns inom företaget. Vi 

förklarar då mer precist hur småskalig elproduktion definieras i denna uppsats för att se till att 

begreppet överensstämmer mellan intervjupersonen och undersökarna. Därefter undersöks 

mer precist vilken uppfattning som finns inom företaget till kunder som vill producera egen el 

överlag och till de som vill producera egen el i liten skala. Här undersöktes till exempel om 

energibolaget hade kontakt med företagskunder som i dagsläget ville producera egen el 

småskaligt och på vilket sätt företaget i så fall besvarade dem. Vi sökte i denna del en 
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fördjupad diskussion om vilken känsla och uppfattning som finns inom företaget till 

konceptet och hur de tror att en spridning av småskalig egenproducerad el påverkar dem. 

 

5.7.4 Intentioner – Föredragna modeller för elkundernas anskaffande och drift av 
småskalig elproduktion 
Energibolagets intentioner att småskaligt producera egen el undersöks närmare med hjälp av 

de modeller för anskaffning och drift av småskalig elproduktion som presenteras närmare i 

kapitel 3. När det gäller energibolagen behandlar denna del de intentioner företaget har till att 

på något sätt, och i så fall hur, engagera sig i spridningen av småskalig elproduktion och 

involveras i elanvändarnas anammande av konceptet att själva producera el. Till skillnad från 

intervjuerna med fastighetsföretagen så presenterades här inga modeller från vår sida då vi 

ville se hur mycket de inom energibolagen själva hade diskuterat kring detta. Följdfrågorna 

som ställdes var dock direkt kopplade till de tre modeller som vi använder oss av i denna 

uppsats. Denna del var i grunden mycket fri för att intervjupersonen själv skulle kunna 

reflektera över energibolagets ståndpunkt men för att få igång en diskussion och garantera att 

våra frågor besvarades ställdes dessa tre frågor i den mån de behövdes; Om energibolaget 

skulle kunna tänka sig att skriva ett avtal med en elkund om att köpa småskaligt producerad 

förnyelsebar el? Om de tillsammans med sina elkunder vill anskaffa och driva småskaliga 

elproduktionsanläggningar? Och om de skulle kunna tänka sig att placera en småskalig 

elproduktionsanläggning på elkundens tomt eller byggnad i utbyte mot lägre elräkning?  

 

5.8 Presentation av intervjuer 
 

Vi har valt att presentera vårt empiriska material genom att dela upp de olika företagens 

attityder i vetande, känsla och intention, samt i fastighetsföretagens fall även engagemang för 

el och miljö. Vi har valt denna struktur för att underlätta en förståelse av det empiriska 

resultatet och säkerställa att empirin och analysen blir sammanhängande och följer en röd 

tråd. Detta val har medfört att vi till viss del varit tvungna att bearbeta och i någon mån tolka, 

de uttryck och formuleringar som intervjupersonerna framförde i det resultat som presenteras. 

För att tillförsäkra oss om att denna tolkning är korrekt har vi, enligt metodlitteraturens 

rekommendationer (Ryen 2004:143) låtit intervjupersonerna själva godkänna den text vi 

presenterar. Detta för att öka tilliten till de resultat vi fått fram genom att försäkra oss om 

samstämmigheten mellan vår uppfattning av, och intervjupersonernas i egna ord beskrivna 

attityd (Trost 2005:114). 

 

5.9 Sanningskriterier 
 

Genom att reflektera över studiens vetenskapliga kriterier och diskutera hur vi förhållit oss 

till det empiriska materialet ökar vi trovärdigheten för de slutsatser vi kommit fram till och 

bekräftar kvaliteten på den information vi samlat in, sammanställt och tolkat (Johansson-

Lindsfors 1993:160,16;, Holme & Solvang 1997:163). Olika sanningskriterier kan användas 

beroende på om undersökningen som utförs är av kvalitativ eller kvantitativ karaktär. 

Huruvida begreppen validitet och reliabilitet kan användas i en kvalitativ studie är väl 

omdebatterat (Ryen 2004:136). Vårt val av kvalitativ metod bottnade dock i vår 

hermeneutiska kunskapssyn och syftet att öka förståelsen för intervjuobjektens attityder för 

att utifrån detta diskutera fram en tolkning av vilken potential spridningen av småskaligt 

egenproducerad el har på fastighetsmarknaden. Detta betyder att vi inte har arbetat med 

mätbar data som kan styrkas utifrån de klassiska begreppen validitet och reliabilitet som 

främst används i inom den kvantitativa forskningsmetoden (Ryen 2004:136-138) 
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För att göra en bedömning av studiens kvalitet har vi därför valt att använda de mer, i 

metodforskningstermer, modernt tillkomna sanningskriterierna trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmerbarhet, som är speciellt utformade för att gälla i kvalitativa studier 

(Ryen, 2004:137).  

 

5.9.1 Trovärdighet  
Vid en kvalitativ undersökning kan den information som framkommer vid intervjuer variera 

beroende på vilken intervjuperson man faktiskt intervjuar (Bryman & Bell 2005:304). Detta 

har att göra med den tolkning som måste till från undersökarens sida för att förstå och ta del 

av den information denne får ut. I detta skeende finns det en viss risk för att uttryck och svar 

missförstås och feltolkas. För att förstärka trovärdigheten har vi därför använt oss av 

medlemsvalidering, eller i vårt fall intervjupersonsvalidering, vilket innebär att 

respondenterna, i den mån det var möjligt, fick ta del av och godkänna vår tolkning av 

intervjun (Ryen 2004:143). Detta för att försäkra oss om att vi tolkat intervjupersonerna 

korrekt. Detta var extra viktigt i vår studie då resultatet i viss mån bearbetades av oss för att 

möjliggöra den presentation av resultatet som vi valt, det vill säga genom attitydens 

komponenter vetande, känsla och intention. Att vi spelat in och sedan transkriberat 

intervjuerna tillsammans har utgjort en möjlighet för oss att i efterhand ta del av både frågor 

och svar vilket möjliggjort en kritisk granskning av intervjuerna vilket även detta styrker 

trovärdigheten för uppsatsen och dess bakomliggande undersökning. (Bryman & Bell 

2005;186) 

 

Metoden att bilda sig en uppfattning av ett helt företags attityd utifrån en, eller ett fåtal, 

intervjupersoner kan enligt oss utgöra ett visst hot mot trovärdigheten i denna undersökning 

vilket sedermera kan påverka både analys och slutsatser. Av denna anledning var vårt primära 

mål att till en början intervjua personer på så högt beslutsfattande positioner som möjligt för 

att försäkra oss om att attityden som intervjupersonerna beskriver i så stor utsträckning som 

möjligt representerar den samlade attityd som finns inom företaget. Även om vi under 

arbetets gång till viss del uppmärksammade att individens personliga attityder, bland annat 

utifrån utbildning och erfarenhet, lyste igenom, anser vi inte att detta är ett problem för 

undersökningens trovärdighet. Detta då attityder hos personer på beslutsfattande positioner, 

enligt den teoretiska referensramen, spelar en central roll i företagets innovationskultur och 

anammande av innovationer (Damanpour & Schneider 2006:231; Mayer 1988:918; Rogers 

1995:380). 

 

De frågor som vi valde att ställa i intervjun var ett reslutat av omfattande diskussioner och har 

alla utarbetats utifrån den teoretiska referensramen och metoddiskussioner. De kategorier 

som används i empirin har kontinuerligt bearbetats för att stämma överens med 

undersökningens syfte och den teoretiska referensramen. Då undersökningen byggde på 

semistrukturerade intervjuer har även en stor tyngd lagts på de följdfrågor vi haft möjlighet 

att ställa och som bidragit till en mer utvecklad bild av intervjuobjektens attityd till 

problemområdet. Att välja att göra en semistrukturerad intervju är att riskera att följfrågorna 

som ställs kan bli ledande. De frågor vi utarbetat i intervjun har emellertid, med stor 

medvetenhet, försökts att inte ställas på ett ledande sätt. Till exempel har vi inte uttryckligen 

frågat frågor som direkt berörde teoretiska begrepp som på något sätt kunde innehålla en 

negativ eller positiv laddning. 

 



37 

 

5.9.2 Överförbarhet  
En studies överförbarhet utgör hur väl det resultat som har uppkommit kan överföras till 

andra sammanhang (Bryman & Bell 2005: 306-309). Det som i denna uppsats menas med 

överförbarhet, är i det scenario då de resultat och slutsatser som ligger till grund för våra 

tolkningar, kan göras gällande för andra fastighetsföretag och energibolag på marknaden. För 

att uppnå detta och öka undersökningens överförbarhet har vi presenterat alla företag, dess 

likheter och skillnader samt hur valet av just dessa intervjuobjekt representerar marknaden. 

Detta är tänkt att ge läsaren ett underlag för kritisk granskning till huruvida en generalisering, 

eller ett användande av undersökningen i andra kontexter kan göras. (Bryman & Bell 

2005;307; Ryen 2004;140). 

 

Vår bestämda uppfattning är att våra slutsatser har en mycket god överfarbarhet till övriga 

fastighetsföretag och energibolag. Vi anser att undersökningen trots en relativt liten grupp 

intervjuobjekt representerar både fastighets- och elmarknaden i stort. Då denna undersökning 

endast behandlar företag verksamma i Umeåregionen är troligtvis klimat och väder ett större 

problem för undersökningens överförbarhet till övriga Sverige. Både sol- och vindkraft är 

beroende av det klimat där anläggningen används, vilket gör att förutsättningarna kan skilja 

sig något från en region till en annan. Detta kan påverka attityden till tekniken som i sin tur 

påverkar attityden till konceptet och därmed också vår tolkning av spridningen. Vi anser dock 

att detta inte är avgörande för undersökningens överförbarhet då studien främst inriktar sig på 

konceptet att producera egen el småskaligt inte specifika kalkyler för produktionseffektivitet. 

Vi är dock öppna för att ytterligare studier granskar denna eventuella överfarbarhet och 

identifierar skillnader i spridningen av småskaligt egenproducerade el i olika regioner inom 

Sverige, eller en nationellundersökning. 

 

5.9.3 Pålitlighet  
Detta kriterium kan ses som en motsvarighet till den kvantitativa forskningens, reliabilitet 

(Solvang 1991:76). Pålitlighet uppnås genom att samtliga faser av forskningsprocessen 

redogörs för. Vi har därmed som praxis vid genomförandet av det vetenskapliga arbetet 

försökt att tydligt redogöra för förförståelse, kunskapssyn, undersökningsmetoder, intervju 

och enkätutskrifter. Allt för att en tredje part ska ha möjlighet att granska 

forskningsprocessen och få en förståelse för den utgångspunkt vi haft i arbetsprocessen och 

vår tolkning av den information som samlats in. Detta förutsatt att de som kritiskt granskar 

vår process har en liknande syn på kunskap och därmed utfört granskningen utifrån en 

medveten tolkning av våra åsikter, synsätt och förkunskaper. (Bryman & Bell 2005:304) 

 

5.6.4 Konfirmerbarhet 
Att hålla en helt objektiv utgångspunkt i en kvalitativ undersökning är enligt 

metodlitteraturen omöjligt (Trost 2005;114f), det bästa en forskare kan göra för att uppnå 

konfirmerbarhet är därför att noga med att dokumentera vilken förförståelse och vilka 

värderingar man har (Solvang 1991:163). Vi har genom arbetets gång försökt lyfta upp de 

åsikter och förförståelses vi haft sedan innan, inte endast textmässigt i arbetet utan konstant 

för oss själva för att medvetengöra vilken påverkan dessa eventuellt skulle kunna ha på vår 

arbetsprocess. Detta är på många sätt lättare sagt än gjort. Att som ovana forskare fokusera på 

detta samtidigt som ett nytt ämne tornar upp sig kan vara något av en utmaning. I de fall 

personliga värderingar smyger sig in i en undersökning är det praxis att det ska kunna styrkas 

att forskaren har agerat i god tro, det vill säga att man inte medvetet låtit personliga 

värderingar eller andra aspekter medvetet påverka utfallet av undersökningen och resultatet 

(Bryman & Bell 2005:304). Då vi inte uppmärksammat några personliga kontakter, eller på 

andra sätt agendor till ett specifikt utfall i slutdiskussionen anser vi därmed inte att vi 
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medvetet har påverkat undersökningens resultat. Det som framgått i bland annat 

förförståelsen är den småskaliga elproduktionen förenlighet med vår önskan om hållbar 

utveckling. I och med arbetes gång har vår ökade förståelse för problemområdet dock lett till 

nya perspektiv och en något mer osäker hållning till både förnybar elproduktion i allmänhet 

och småskalig elproduktion i synnerhet. Detta har gjort att vi i stor utsträckning själva varit 

osäkra på våra egna åsikter kring detta problemområde vilket gjort att det per definition har 

varit svårt att påverka resultatet utifrån våra åsikter.  

 

Det ska understrykas att vi inte heller i vårt samarbete med Energy Towers ansett oss 

pressade att leverera specifika slutsatser. Då dessa arbetar med att utveckla småskaliga 

vindkraftverk, är de uppriktigt intresserade av det utfall som undersökningen utgör. Oavsett 

det användningsområde de kommer att se för denna uppsats är det av intresse att ha en 

verklighetsbaserad bild av attityder och potentiell spridning att utgå ifrån. Det som däremot 

kan ha påverkat både analys och slutsats är svårigheterna med att göra en tolkning av vad 

som är positivt och negativt i en attityd. I en analys av intervjuobjektens attityder kan vi 

endast utgå från vår egen tolkning av vilka attityder som är positiva och negativa. Till vår 

hjälp i analysen av detta har vi dock haft den teoretiska referensramen vilken vi tror har gjort 

att den tolkning vi gjort både kan förstås och granskas av läsaren.  
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6. Presentation av intervjuer - Fastighetsföretag 
 

I detta avsnitt presenteras resultatet av intervjuerna med, Balticgruppen, Norrvidden, 

Akademiska hus, Bostaden och Riksbyggen, som alla är fastighetsföretag verksamma i 

Umeåregionen. Presentationen följer samma upplägg som använts i den praktiska metoden 

för att tydliggöra kopplingen mellan teori, praktisk metod och resultat. Kort information om 

företaget presenteras under varje företagsnamn och denna information är hämtad från 

respektive företags hemsida. Även informationen om intervjupersonens titel tas upp i detta 

stycke. 

 

De fem fastighetsföretag som deltog i undersökningen representerar en bred bild av 

fastighetsmarknaden, där både privatägda fastighetsföretag, allmännyttiga fastighetsföretag 

och kooperativa fastighetsföretag finns representerade. Två av företagen har en nationell 

verksamhet, ett en norrländsk verksamhet och två en lokal verksamhet i Umeåregionen. 

Därtill finns både företag som är inriktade mot lokaler och företag som är inriktade mot 

bostäder representerade. 

 

6.1 Balticgruppen 
 

Balticgruppen äger, utvecklar och förvaltar fastigheter i Umeå och har sedan starten 1987 

växt till ett av Umeås största fastighetsföretag. Balticgruppens fastigheter består både av 

kommersiella lokaler och av bostäder, dock mestadels lokaler (Balticgruppen 2010). Vid 

intervjun deltog två personer. Den ena vars ansvar var inom energi och miljöfrågor på 

företaget, medan den andre arbetade som konsult för dotterbolaget Apoidea som är ett 

energieffektiviserings- och vindkraftkonsultföretag inom Balticgruppen 

 

6.1.1 Engagemang för el och miljö 
Företaget har en mycket väl utvecklad energipolitik. Alla fastigheter är energideklarerade och 

företaget satsar stort på en kontinuerlig sänkning av el- och fjärrvärmeförbrukningen.  När det 

gäller inköp av el har företaget valt att satsa på vindkraft för eget bruk istället för 

miljömärkningar. Intervjupersonerna kommer strax efter detta svar på att en avdelning inom 

Balticgruppen som innefattar de hotell de äger, faktiskt har Svanenmärkt el. På frågan om det 

funderar på att skaffa detta i resterande del av verksamheten blir svaret att ”… jo självklart 

har vi kikat på det, men vi har ju Apoidea nu som dotterbolag och vi jobbar mycket med 

vindkraft och vindkraftsutveckling och vi kommer att bygga egna vindkraftverk inom en 

ganska snar framtid”.  

 

Intervjupersonerna menar att de tycker att miljömärkningen av el är ett ”diskutabelt system” 

som inte ökar Sveriges andel av förnybar energi, då de ökade inkomsterna från den förnybara 

elen likväl kan användas till utbyggnaden av kolkraft i Tyskland som förnybar energi i 

Sverige. De menar att märkessystemet för förnybar el är meningslöst då vi redan betalar för 

utbyggnaden av den förnybara elen via elcertifikatsystemet. Detta till skillnad från till 

exempel Bra Miljöval, som endast förstärker vinsten för kraftbolaget. De markerar dock att 

man inte får misstolka det faktum att man inte har ”märken” i form av grön el eller annat, då 

Balticgruppen har satsat på energieffektivisering och miljövänlig el genom just det ägande 

och uppbyggandet av bolaget Apoidea.  
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6.1.2 Vetande - Medvetenhet och kunskap om småskaligt egenproducerad el 
Istället för att köpa in miljömärkt el har företaget nyligen påbörjat en satsning för att bygga 

egna fullstora vindkraftverk i en vindkraftspark vars elproduktion överskrider 

fastighetsföretagets elbehov. Balticgruppen har tillsammans med Apoidea, kommit fram till 

att småskalig vindkraft är direkt olämplig att placera bland boende och nära arbetsplatser. 

Detta baserar de bland annat på att verken alstrar ljud som kan sprida sig via fastighetens 

stomme, samt att det blir en turbulens kring hustak vilket gör att vindhastigheten avtar på de 

platser där det är möjligt att placera dessa anläggningar.  

 

När det gäller småskalig elproduktion anser de att solkraft är en bättre teknik för småskalig 

elproduktion nära bebyggelse då de ”bara sitter där och levererar el” vilket gör det lättare att 

räkna på. De menar dock att ”det är svårt att räkna hem solceller, vi har inte sett någon vinst 

i de systemen.. det är mer en ren miljöinvestering”. De har därmed kikat på det som ett 

alternativ, men menar att det inte är något de i dagsläget satsar på. Företaget är insatt i 

regleringar och skattefrågor kring både småskalig elproduktion och egenproducerad el men 

anser samtidigt att man inte ska lägga allt för stor vikt kring just dessa frågor då 

skattereglerna kan ändras då verket tas i bruk. Till exempel räknar företaget med att det 

kommer att ta cirka två år innan deras nya storskaliga vindkraftsprojekt producerar el. De 

menar att nu gällande skattebefrielse inte ska vara avgörande, snarare en ”extra bonus”. 

  

6.1.3 Känsla - Uppfattning om småskaligt egenproducerad el 
Företaget anser att egenproducerad el är ett sätt att bli fri från energibolagens starka ställning 

som både hämmar utvecklingen på elmarknaden och höjer priserna på el. Däremot tycker de 

inte att småskalig elproduktion är lösningen utan de tror mer på någon form av involvering i 

projekt för storskalig förnybar elproduktion. Intervjupersonerna är generellt mycket skeptiska 

till småskalig vindkraft och menar till och med att den småskaliga vindkraften kan smutskasta 

den storskaliga vindkraften på grund av att den kommer föra med sig så många problem (se 

ovan). De tycker att solceller är en bättre idé men anser fortfarande att de är för dyra i 

förhållande vad de kommer att producera. Om företaget skulle satsa på solceller menar de att 

detta helt och hållet skulle vara en miljöinvestering, men då vill de arbeta tillsammans med en 

hyresgäst som vill ha detta på fastigheten. Vidare anser de också att framtida egenproducerad 

el mycket väl kan användas i företagets marknadsföring, ”Om vi själva skulle producera 

förnybar el kan våra hyresgäster dra nytta av detta, men även andra om vi har en 

överproduktion”. Intervjupersonerna menar därmed att detta kan leda till att Balticgruppen 

mycket väl kan stärka affärsrelationen med sina stora hyresgäster, ”...till exempel kedjor som 

vill köpa in sig på ett av våra vindkraftverk och i sin tur utnyttja detta i marknadsföringen”.  

 

6.1.4 Intentioner till småskaligt egenproducerad el 
Företagets fokus ligger i dagsläget på att bygga egna fullstora vindkraftverk i en 

vindkraftspark och på detta sätt producera sin egen el. I den nya vindkraftsatsningen kommer 

de själva med hjälp av sitt dotterbolag som är inriktat på elmarknaden, att själv äga 

anläggningen med så lite involvering från energibolagen som möjligt. De anser att de har 

tappat förtroendet för energibolagen och att energibolagen därför inte förtjänar ett utökat 

samarbete. De är dock övertygade om att de både kommer att behöva sälja och köpa el till 

energibolagen när vindkraftssatsningen har börjat producera el. 

 

Företaget har inga intentioner att utnyttja småskalig elproduktion inom en överskådlig 

framtid. De menar dock att egenproducerad el utan involvering från energibolagen är ett 

framtidsalternativ. Om de skulle investera i småskalig elproduktion skulle det vara solceller 

och en strikt miljömässig investering utan vinstsyfte. Vid ett liknande scenario skulle de av 
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samma principskäl som vid anammandet av vindkraft, enligt respondenten inte heller då vara 

intresserade av en gemensam anskaffning tillsammans med ett elföretag.  

 

6.2  Norrvidden 
 

Norrvidden Fastigheter bildades sommaren 2002 och är norrlands största fastighetsföretag. 

Fastigheterna är utspridda över hela norra Sverige och företaget har lokala kontor på sex 

platser i norrland, varav ett i Umeå. Norrviddens fastigheter består främst av kommersiella 

lokaler men de äger även ett antal bostäder (Norrvidden 2010). Vid intervjun deltog den 

person som ansvarade för fastighetsförvaltningen i Umeåregionen, medan en del uppgifter 

kompletterades via mejl av den driftansvarige på företagets huvudkontor i Sundsvall. 
 

6.2.1 Engagemang för el och miljö 
Företaget arbetar kontinuerligt med energieffektivisering för att minimera elförbrukningen. 

Vid investering i ny utrustning för fastigheterna är produktens energiförbrukning en mycket 

viktig faktor, både ur ett ekonomiskt- och ur ett miljöperspektiv. Företaget har med hjälp av 

energieffektiviseringsåtgärder stadigt lyckats minska elförbrukningen och tror att kurvan 

kommer att fortsätta nedåt inom de närmaste åren.  

 

När det gäller inköp av el har företaget ingen uttalad policy, elen upphandlas främst i syfte att 

vara så billig som möjligt. I enstaka fall där det anses ha ett kommersiellt syfte, till exempel i 

vissa gallerior, köper de dock el med bra miljöval. Företaget har fått enstaka förfrågningar 

från hyresgäster som vill ha miljömärkt el, detta har gjort att frågan diskuteras internt, men 

det har i dagsläget inte tagits något beslut angående detta. Ungefär hälften av företagets 

hyresgäster bestämmer själv vilken el de köper medan de resterande hyresgästerna måste 

använda den el som företaget köper in åt dem. 

 

6.2.2 Vetande - Medvetenhet och kunskap om småskaligt egenproducerad el 
Det har inom företaget funnits ett projekt där man har tittat på egenproduktion i form av 

vindkraft för runt två år sedan. Detta gällde anläggningar i stor skala.  Norrvidden 

identifierade då vissa problem med skattereduktionen för egenproducerad el då de säljer 

vidare denna el till hyresgästerna. Detta motsätter sig då begreppet, ”egenproducerad el”, då 

denna måste användas av samma företag som tillverkar den varav de inte kunde få tillgång 

till en skattebefrielse. Det här gjorde att de planer de hade lades på is. Intervjupersonen menar 

dock att en avgörande faktorn till att projektet inte genomfördes även kan återkopplas till den 

kris som samtidigt drabbade marknaden. Detta speciellt då intervjupersonen menar att de 

småskaliga elproduktionsanläggningar som finns idag inte möter deras avkastningskrav och 

därmed helt enkelt är för dyrt. Vindkraft i liten skala har inte varit på tal inom företaget detta 

då det inte har visat sig lönsamt och intervjupersonen har därför ingen djupare kunskap om 

denna teknik. I det fall intervjupersonen tror att småskalig el skulle vara intressant tror denne 

definitivt att solceller i så fall är ett bättre alternativ i dagsläget. Densamma menar dock 

vidare att de på Norrvidden precis som samhället är i en utvecklingsfas och att de just nu 

fokuserar på optimering och effektivisering.  

 

6.2.3 Känsla - Uppfattning om småskaligt egenproducerad el 
Intervjupersonen tycker att egenproducerad el är ett bra koncept att satsa på då det både är bra 

för miljön och för företagets ekonomi (med ett ständigt ökande elpris). Utöver att företaget 

tidigare har diskuterat användningen av en vindkraftsanläggning, utvärderade de nyligen 

miljövänliga alternativ i en byggnad som av praktiska skäl behövde ett eltillskott från en 

småskalig elproduktionsanläggning. Denna utvärdering visade emellertid på att det inte fanns 
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några förnybara alternativ som var lämpliga och därför installerades istället en fossildriven 

generator. 

 

Företaget anser att det främsta problemet med småskalig elproduktion är att det i dagsläget är 

långt ifrån ekonomiskt hållbart. De anser att samma pengar kan användas betydligt bättre till 

energieffektiviseringsåtgärder där de dessutom har högre kunskap och i större utsträckning 

vet vilka åtgärder som kommer att ge vilken effekt. Däremot tror de att småskalig 

elproduktion kan vara en bra framtidslösning som även skulle uppskattas av hyresgästerna 

om det inte ledde till ökade kostnader och en ökad hyra.  

 

6.2.4 Intentioner till att småskaligt producera egen el 
Företaget kommer i första hand att fokusera på egenproducerad el i form av ett framtida 

storskaligt vindkraftsprojekt när ekonomin tillåter. Företaget har därmed inga direkta planer 

på att småskaligt producera egen el. När det gäller deras framtida storskaliga vindkraftprojekt 

vill de i huvudsak äga denna anläggning själv då deras huvudsakliga syfte med 

egenproducerad el skulle vara att bli mindre beroende av de stora energibolagen. De tror 

emellertid att de om de utnyttjade någon form av egenproducerad el likväl skulle behöva 

köpa stora mängder el från energibolaget, men samtidigt betonar de att de i en sådan situation 

även vill ha möjligheten att sälja el.  

 

Om småskalig elproduktion i framtiden på något sätt skulle bli aktuellt för företaget är det då 

även denna modell dvs. med möjligheten att sälja överskottsel som de anser vara mest 

aktuell. Intervjupersonen betonar dock att det idag med dagens förutsättningar och teknik helt 

enkelt inte är lönsamt med småskalig elproduktion för Norrvidden. I det fall ett energibolag 

skulle vara intresserade av att placera en småskalig anläggning på en eller flera av 

Norrviddens fastigheter skulle de på Norrvidden inte se några större hinder i detta, förutsatt 

att de på något sätt fick tillgodogöra sig den elen.  

 

6.3 Akademiska hus 
 

Akademiska hus är ett statligt ägt fastighetsföretag som är verksamma inom fastigheter för 

universitet och högskolor. Akademiska hus är Sveriges andra största fastighetsföretag och är 

verksamma på 29 orter runt om i landet varav en är Umeå, där större delen av 

Universitetsområdet ägs och förvaltas av Akademiska hus (Akademiska hus 2010). Personen 

som var närvarande vid intervjun hade inom företagets norra region ansvar för strategiska 

beslut rörande energifrågor. 

 

6.3.1 Engagemang för el och miljö 
På frågan om de har någon miljöpolicy när det gäller inköp och förbrukning och av el, blir 

svaret att, de har en mer allmän miljöpolicy men att den inte direkt påverkar inköp av el. 

Akademiska hus arbetar dock målmedvetet med energieffektivisering för att minimera 

elförbrukningen i alla företagets fastigheter. Företagets behov av energi har under de senaste 

10 åren minskat kontinuerligt på grund av bland annat satsningar på 

energieffektiviseringsåtgärder. Köp av el sker på koncernnivå och regionsbolaget i Norr har 

därför ingen direkt inblandning i detta. Den el som i dagsläget köps är nordisk mix, men 

förändringar är på gång. Från och med i maj 2011 kommer all el som köps in till Akademiska 

hus fastigheter att uteslutande komma från vattenkraft. Denna omställning till en förnyelsebar 

energikälla kommer enligt intervjupersonen att innebära att det totala fastighetsbestånd som 

ägs av Akademiska hus kommer att drivas med el som inte producerar någon överbliven 

koldioxid.  
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6.3.2 Vetande - Medvetenhet och kunskap om småskaligt egenproducerad el 
Frågan om solceller har enligt intervjupersonen varit uppe för diskussion så till vida att de 

räknat på lönsamhet, ”…men där var det stopp”. Denne menar att anledningen till att de 

endast diskuterat solceller beror på att ”… småskalig elproduktion för fastighetsägare har ju 

egentligen varit enbart solceller fram tills för ett tag sen…” En förutsättning för dessa 

solcellssatsningar har enligt företaget varit investeringsstödet och syftet med dessa 

anläggningar har främst varit att testa och visa upp tekniken. I den norra regionen har 

företaget inte haft några planer på att installera solceller och tekniken för småskalig vindkraft 

har överhuvudtaget inte varit uppe för diskussion. Genom intervjun framgår viss kunskap om 

skattelagstiftningen kring förnybar elproduktion och småskalig elproduktion och den teknik 

som finns tillgänglig.  

  

6.3.3 Känsla - Uppfattning om småskaligt egenproducerad el 
Anledningen att företagets norra region inte har utnyttjat solceller är att de utvärderingar som 

gjorts pekat på att projektet skulle bli alldeles för kostsamt, trots bidrag och ett långsiktigt 

perspektiv. Småskalig vindkraft har inte diskuterats inom företaget och intervjupersonen har 

därför liten uppfattning om den tekniken, men ställer sig något frågande till om småskalig 

vindkraft skulle kunna utmana solcellerna i produktivitet. 

 

Därmed menar intervjupersonen att hela konceptet småskalig elproduktion i dagsläget känns 

kraftlöst. På de platser där koncernen i dagsläget har installerat solceller har det främst varit 

en marknadsaktivitet för att testa och visa upp tekniken samtidigt som man utrycker ett 

engagemang för hållbar utveckling. Intervjupersonen anser att det är där vinningen möjligtvis 

finns, om man ser helheten, men inte i syfte att få avkastning på elproduktion. Däremot ser 

företaget inga hinder för konceptet i sig om elen i framtiden kan produceras till ett rimligt 

pris. Om till exempel en hyresgäst skulle ha en tydlig miljöprofil kunde småskalig 

elproduktion vara en bra grej som kunde specialanpassas tillsammans med hyresgästen. 

 

6.3.4 Intentioner till småskaligt egenproducerad el 
Företaget har redan två anläggningar för solceller i hela landet men har i dagsläget inga 

planer på någon form av småskalig elproduktion i den norra regionen. De är däremot öppna 

för konceptet i framtiden om det utvecklas bättre teknik som inte är lika kostsam som dagens 

alternativ. Intervjupersonen är övertygad om att möjligheten till försäljning av el ut på nätet 

är en förutsättning för att konceptet småskalig elproduktion överhuvudtaget ska fungera. Det 

är dock inte så att företaget kommer att ha ett överskott om de hypotetiskt skulle installera en 

småskalig elproduktionsanläggning, tvärtom. Oavsett vilken tid på dygnet det är och vilket 

väder det är så är intervjupersonen övertygad om att företaget kommer att förbruka all el som 

producerar, men att möjligheten till försäljning ändå är ändå en viktig modell man måste 

jobba fram för att öka intresset. 

 

Om ett energibolag skulle vara involverat i ett eventuellt framtida småskaligt 

elproduktionsprojekt beror enligt intervjupersonen på kunskapsläget som finns i företaget vid 

den tidpunkten och hur mycket anläggningen kräver av fastighetsägaren. Företaget ser inget 

principiellt problem med att samarbeta med ett energibolag då de tidigare har haft sådana 

samarbeten inom andra energiprojekt, dessa projekt har dock varit krävande då de båda 

parterna hade olika fokus och intressen. Intervjupersonen menar i fallet då ett energibolag 

skulle till att placera en anläggning hos dem, ”… jag kan egentligen aldrig se varför de skulle 

sätta ut en produktionsanläggning på ett tak, jag tror inte att den kommer ersätta eller 

konkurrera ut stordriftsfördelarna som de har i sina andra anläggningar”. Då vi ber 
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intervjupersonen svara på deras intresse, om det mot förmodan skulle finnas en anledning för 

ett energibolag att placera en småskalig anläggning på någon av akademiska hus fastigheter 

blir svaret att, ”… ja, då är ju det där ett gångbart alternativ också”.   

 

6.4 Bostaden 
 

Bostaden är ett lokalt allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Umeå kommun. Företaget är 

idag Umeås störste aktör på hyresmarknaden och hyr ut både studentbostäder, vanliga 

hyreslägenheter och lokaler (Bostaden 2010). Vid intervjun deltog projektledaren för större 

nybyggnationer och större renoverings- och energiprojekt. Vid intervjutillfället hade 

intervjupersonen endast varit anställd på företaget en dryg månad.  

 
6.4.1 Engagemang för el och miljö 
Företaget har inte någon egentlig miljöpolicy direkt kopplad till el, intervjupersonen hänvisar 

till deras hemsida där deras miljömål finns uppsatta, ”… och egentligen så har inte det med el 

att göra utan man pratar allmänt om miljömål, och en del i det är energiförbrukning”. Dessa 

riktlinjer går samman med regeringens mål, att minska energiförbrukningen med 20 procent 

till och med 2016. De har inga speciella ”gröna” elavtal idag. Intervjupersonen visste inte hur 

det såg ut för framtiden men trodde att det i framtida planer skulle komma fler miljökopplade 

diskussioner då deras VD har ett stort intresse i dessa frågor. Om det skulle gälla just 

elförbrukning var dock oklart.  

 

6.4.2 Vetande - Medvetenhet och kunskap om småskaligt egenproducerad el 
Då företaget precis startat upp ett projekt med miljömässigt hållbara bostäder finns här en 

viss förkunskap om olika tekniker på marknaden, men inte så mycket detaljkunskaper, jag är 

inte riktigt påläst på ämnet, även om jag har ett projekt som innefattar det här, men .. men 

jag vet ju om…” respondenten räknar därefter upp utvalda tekniker såsom, rena solceller, 

solenergifångare, mini- och mikro anläggningar för vindkraft, men menade att inga 

detaljkunskaper kring dessa eller egentligen vetskap om vilka som ännu skulle passa de bäst 

fanns i dagsläget. Vidare menar intervjupersonen att de mikrokraftverk denne hittills kommit 

i kontakt med inte imponerat nämnvärt vad gäller kvalitet och prestanda. På frågan om hur 

kunskapen ser ut kring lagar och regleringar blir svaret bestämt att ”… där vet jag 

ingenting…”. Intervjupersonen lyfter därefter fram att arbetet med detta projekt är ett 

samarbete mellan olika parter där bland annat Umeå Energi ingår, därav äger inte bostaden 

direkt frågan vad gäller lagar och reglering, då detta mer ligger på Umeå Energis bord. 

 

Intervjupersonen menar att lönsamheten utifrån denna typ av egenproduktion av el, oavsett 

vilken teknik man än använder, är helt omöjlig att räkna hem som det ser ut idag. Av den 

anledningen hade det här projektet ”…varit helt omöjligt att räkna hem utan bidrag, även om 

man har en långsiktig kalkyl på det hela”. Det framgår senare under intervjun att det trots 

bidrag är en tajt budget relativt de kostnader som detta innebär.  

 

I valet av teknik för den förnyelsebara elproduktionen är det inte klart om det blir småskaliga 

elproduktionsanläggningar som de kommer att använda sig av. ”… vi är ute ganska tidigt i 

det här projektet, så vi vet inte riktigt vad det innebär…” Det som främst hindrar dem från att 

anamma kraftverk i mindre skala är den uteblivna bevisade effektivitet som dessa kan bidra 

med. Företaget vet inte än, trots bidraget, hur det ska löna sig för dem att utnyttja småskaliga 

elproduktionsanläggningar. Företaget har därför även tittat på att eventuellt investera i ett 

större vindkraftverk (det vill säga över 100kW) placerade längre bort från husen i fråga, nere 

vid vattnet.  Höga ljudnivåer från små vindkraftverk placerade bland bostäder och kostnader 
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kring att stabilisera gamla byggnader vid installation av solpaneler eller vindenheter på tak är 

de aspekter som enligt företaget kommer att tas i beaktning när beslut om detta kommer att 

tas i framtiden. Intervjupersonen menade att man i gamla hus eventuellt skulle behöva ta 

nedersta lägenheterna i anspråk för att förstärka byggnaden, vilket inte ansågs vara en 

fördelaktig lösning för Bostaden.  

 

6.4.3 Känsla - Uppfattning om småskaligt egenproducerad el 
Med anledning av det bidrag de mottagit var det ett medvetet val att öka kunskapen kring 

egenproducerad el för att bli varse om vad som faktiskt finns på marknaden idag. Projektet 

genomförs dels för att öka sin miljöprofil, men även för att investeringar gjorda i inte allt för 

lönsamma elproduktions lösningar idag, kommer ”… i förlängningen att leda till att man 

kanske kan ha effektivare produkter, både vad gäller kostnadseffektivitet och 

produktionseffektivitet, och då kanske man kan räkna hem det”. När vi frågar om projektet 

främst är på grund av varumärkesbyggande eller altruistiska anledningar understryker 

intervjupersonen igen att ”vi hade aldrig gått in med solceller och solenergi om vi inte hade 

fått bidrag…” då de som alla andra företag ”… måste räkna kronor och ören”. Satsningen är 

emellertid något de gör för framtiden då bidraget endast täcker en del av kostnaderna, vidare 

menar intervjupersonen att det är en hårfin skillnad mellan dessa två anledningar då bidraget i 

sig ges ut av en samhällsgrundande anledning. Men fortsätter densamme, ”… grundstenen är 

ju ändå samhället, i och med att det bidrar”. 

 

6.4.4 Intentioner till småskaligt egenproducerad el 
Som tidigare nämnts finns starka intentioner att satsa på egenproducerad el i någon form, 

troligtvis även småskaligt egenproducerad el. Planen just nu är att testa det här på en eller ett 

fåtal byggnader, för att sedan eventuellt investera i samma lösning för hela det området där 

dessa byggnader står. Då företaget anser att denna typ av projekt ligger långt från företagets 

kärnverksamhet anser de sig vara beroende av ett samarbete med ett energibolag för just 

kunskap, anskaffning och drift. I och med deras nuvarande samarbete med bland annat Umeå 

Energi inför byggnationen av deras miljömässigt hållbara bostadshus är de också fullt 

inriktade på någon form av gemensamt ägande eller anskaffande av sol- eller vindkraftverk.  

 

Det är dock, enligt intervjupersonen, viktigt att tydliga riktlinjer skulle utarbetas så att 

samarbetet och alla framtida eventuella frågetecken kring detta skulle redas ut. Aspekter 

såsom vem som äger ansvaret för drift och underhåll, lövrensning och snöskottning av 

solpaneler på tak eller eventuella sprickor eller påfrestningar på huset på grund av bygget är 

ett axplock av de aspekter som intervjupersonen ansåg vara viktiga att reda ut vid ett framtida 

samarbete med ett energibolag. Intervjupersonen lyfter vid tankegångarna kring försäljning 

av el fram att ”…det är väldigt svårt att få ekonomi genom att sälja el, enda chansen att få 

det här att funka är genom nettomätning”, det vill säga att egenproducerad el kvittas mot den 

köpta elen. 

 

6.5 Riksbyggen 
 

Riksbyggen är ett kooperativt företag med bostadsrättsföreningar, kommersiella och 

offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggen finns över hela landet och den 

huvudsakliga verksamheten består av att utveckla och förvalta fastigheter (Riksbyggen 2010). 

Den person som deltog vid intervjun var samordnare på Umeåregionens energi och 

underhållsavdelning. 
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6.5.1 Engagemang för el och miljö 
Riksbyggen har ett ISO 14001 certifikat och ingår därmed under en kontrollorganisation där 

miljömål och ständig förbättring eftersträvas. För deras handel med el innebär detta att de 

”..köper in grön el i så stor utsträckning som möjligt”. Ur användningssynpunkt jobbar de 

ständigt med en energieffektivisering av bostäderna. Kvartalsvisa omförhandlingar görs för 

alla föreningar som ingår i företaget för att få så förmånliga priser och avtal som möjligt, 

dessa beslut centralstyrs av företaget. Beslutsprocesserna på detaljnivå (till exempel vid 

beslut om anskaffning av ett småskaligt kraftverk) ligger dock hos de enskilda föreningar 

som företaget består av. Företagets roll är därmed endast att stödja föreningarna i 

frågeställningar som rör energi och miljö. Intervjupersonen lyfter fram att de har en 

gemensam miljöavdelning inom Riksbyggen där beslut tas som påverkar alla delar av 

föreningen. 

 

6.5.2 Vetande - Medvetenhet och kunskap om småskaligt egenproducerad el 
Många funderingar kring egenproducerad el finns i företaget, detta har hittills mest varit på 

en undersökande nivå där man har utrett hur företaget skulle kunna dra nytta av detta 

koncept. Dessa funderingar är dock inget som enligt intervjupersonen går i ”raketfart”.  I och 

med företagets uppbyggnad med en samling av föreningar är det många intressenter som är 

med i diskussionerna vilket ger upphov till många nya idéer, men då de oftast är mindre 

föreningar innebär detta även mindre kapital. Även tankar kring småskalig elproduktion 

finns, men inget som i dagsläget omfattar uttalade projekt. Intervjupersonen visar på stora 

detaljkunskaper kring småskaliga elproduktionsanläggningar. Solkraft är en teknik som det 

funderats kring, främst solvärme då en investering i solel på dessa breddgrader inte anses 

lönsamt. Sol och vindkraftverk i liten skala är enligt intervjupersonen överlag svårt att få 

ekonomiskt hållbart då investeringskostnaderna inte hinner löna sig på den livslängd tekniken 

har idag.  

 

Angående ett eget vindkraftverk är det problem med att hitta utrymmen att placera 

kraftverket på. Det finns ett stort intresse för olika lösningar bland de föreningar som 

Riksbyggen representerar, men när det kommer till en faktisk satsning är kostnaderna för 

höga. Intervjupersonen framhåller även trögheter i systemet att anskaffa ett vindkraftverk då 

detta måste föregås med olika utredningar om verkets påverkan på närmiljön. Med dessa 

småskaliga lösningar tillkommer, enligt respondenten, även nya problemområden såsom 

rensning av paneler vad gäller löv och snö samt eventuellt arrende av mark, som ytterligare 

krånglar till utnyttjandet och ökar kostnaderna vilket leder till att intresset bland föreningarna 

svalnar ju längre in i eventuella planer på anskaffning man kommer. 

 

6.5.3 Känsla - Uppfattning om småskaligt egenproducerad el 
Det finns ett stort intresse för olika lösningar inom egenproducerad el och småskalig 

elproduktion, men när det kommer till en faktisk satsning är kostnaderna för höga. Solceller 

som producerar el anser företaget vara ett dåligt alternativ på dessa breddgrader i jämförelse 

med vind och solvärme. Diskussionerna lutar därför mot vindlösningar om några 

elproduktionslöningar. Intervjupersonen framhåller dock en stor tillit till den svenska 

storskaliga elproduktionen och jämför våra fungerande vattenkraftverk och 

biogasanläggningar med Tysklands stora kolkraftverk. Intervjupersonen framhåller att 

kunskapsnivån bland de intresserade föreningarna är för låg och att intresset svalnar 

allteftersom fler problem uppstår som de inte räknat med. Detta är tillkomna avgifter och 

processer vad gäller till exempel miljökonsekvensbeskrivningar, och andra utredningar, ”… 

för att ens få sätta upp ett vindkraftverk idag, så måste du först göra en vindutredning för att 
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få bygglov, och den kostar ju 100 000…”, som är nödvändiga för att få börja bygga ett 

projekt.  

 

Då inte vindkraften är beskattad såsom övrig elproduktion finns det även orosmoment bland 

föreningarna att elen efter en investering kommer att bli dyrare än man räknat med. 

Intervjupersonen menar dock att föreningarna istället för att därmed backa ur sina planer 

istället borde sätta dem i verket medan skatten är så pass fördelaktig som den är.  

 

6.5.4 Intentioner till småskaligt egenproducerad el 
Inga projekt är på gång i dagsläget, men tankegångar kring egenproducerad el i liten skala 

finns ständigt på tal inom företaget. Det finns dock påtryckningar från de olika föreningarna 

att företaget centralt ska investera i uppbyggnaden av ett storskaligt vindkraftverk som hela 

företaget tillsammans ska utnyttja. ”… kan inte ni bygga ett, säger de”. För att Riksbyggen 

skulle ta ett sådant steg skulle det krävas en förankring i intresset hos alla föreningar, så att 

företaget har sina kostnader täckta redan innan investeringen. Solvärme är det föreningarna är 

mest intresserade av när det kommer till småskaliga alternativ, det vill säga - värme, inte el. 

Detta då denna teknik, enligt intervjupersonen, är effektivare och även enklare då den inte 

bygger på el och elanslutning med allt vad det innebär.  

 

Vi en eventuell anskaffning av småskalig elproduktion är intervjupersonen öppen för att både 

anskaffa anläggningen själv eller på något sätt ta hjälp av ett energibolag som kunde tillföra 

kunskap vid anskaffning och drift. Intervjupersonen framhåller dock att det inte är någon idé 

för dem att producera el utan att vara ansluten till nätet då den enda praktiska möjligheten att 

få ut elen till föreningens lägenheter skulle vara via elnätet. Vidare är intervjupersonen 

överlag öppen för det alternativ där energibolaget placerar en anläggning på eller intill deras 

fastigheter men visar samtidigt en tydlig skepticism över energibolagens vilja att göra detta 

då de, enligt intervjupersonen, troligtvis inte skulle få ut något av att göra detta.  
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7. Presentation av intervjuer - Energibolag 
 

I detta avsnitt presenteras resultatet av de tre intervjuer som utfördes med Umeå Energi, 

E.on och Vattenfall. Presentationen följer samma upplägg som använts i den praktiska 

metoden för att tydliggöra kopplingen mellan teori, praktisk metod och resultat. Som tidigare 

nämnts ingick dock inte avsnittet engagemang för energi och miljö i intervjumallen. Kort 

information om företaget presenteras under varje företagsnamn och denna information är 

hämtad från respektive företags hemsida. 
 

De tre energibolag som har intervjuats representerar en bred bild av den svenska 

elmarknaden. Två av Sveriges tre största energibolag är representerade, ett som är privatägt 

och ett som drivs i statlig regi. Därtill finns även ett lokalt energibolag med tydlig förankring 

i Umeåregionen representerat. Detta är en vanlig struktur på den svenska elmarknaden, där ett 

eller ett fåtal energibolag har en stor marknadsandel inom ett mycket koncentrerat område 

samtidigt som de tre stora aktörerna Vattenfall, E.on och Fortum har en stor spridning över 

hela landet och därmed en nationell dominans (Datamonitor 2009:16). 

 

7.1 Umeå Energi 
 

Umeå Energi ägs av Umeå kommun och är Umeås största energibolag. Företagets 

verksamhet är indelad i fem affärsområden: värme, elnät, elhandel, bredband samt sol, vind 

och vatten (Umeå energi 2010). Den intervjuperson som deltog i undersökningen var 

affärsutvecklare och projektledare för miljöprojekt, bland annat inom småskalig elproduktion. 

 

7.1.2 Vetande - Medvetenhet och kunskap om småskaligt egenproducerad el 
Företaget är tillsammans med ett antal aktörer (Bland annat Bostaden) involverat i ett projekt 

som kommer att använda sig av småskalig sol- och vindkraft. Syftet med detta är att företaget 

vill se hur man kan göra ett bostadsområde hållbart så till vida att det minskar behovet av el 

samt undersöka hur man kan skapa förutsättningar för att integrera storskalig elproduktion 

med lokal småskalig elproduktion. ” Vi kommer att installera solceller, och, … siktar också 

på att komma områdesnära, alternativt områdesintegrerade mikro- och minivindkraftverk i 

det här projektet… Det är jättespännande”.  

 

På frågan om de anser sig ha bra kunskap om småskalig elproduktion ställer sig 

intervjupersonen till en början tveksam genom att börja meningen med, ”njae, eller , nej,..  ” 

denne berätta sen vidare att de i och för sig även har några mikro vindkraftverk, men att dessa 

endast utnyttjas för demobruk. Med mikrogenerering pratar intervjupersonen om 1-10 kW 

anläggningsstorlek per styck, och mini 10-50 kW. Allt upp till 650 kW räknas enligt 

intervjupersonen till småskalig förbrukning. (Då vi i detta arbete valt att dra gränsen vid 100 

kW stämmer inte dennes benämning överens med vår definition, men då intervjupersonen 

endast diskuterar mikro- och minianläggningar i intervjun stämmer innehållet ändå överens 

med vår definition av småskalig elproduktion.) 

 

Intervjupersonen framhåller att projekt som dessa behövs för att möjliggöra en utvecklad 

kunskap om hur områdesnära småskaliga elproduktionslösningar kan användas i praktiken 

och hur de kan komma att utvecklas i framtiden. Bland annat behövs det ovan nämnda 

pilotprojektet för att komma underfund med hur de på Umeå Energi kan utveckla avtal och 

affärsmodeller, intervjupersonen menar att det handlar om en mängd olika detaljfrågor, bland 
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annat ”… det här med nettomätning av el, hur skapar man möjlighet att räkna av elen och 

vilken typ av abonnemang ska man ha med kunden.”. 

 

Intervjupersonen menar att ”… generellt är det egentligen ingen skillnad på en solkraftspark 

här uppe än på andra delar av världen, förutsatt att man löst det här med snö och så..” 

därefter gå denne in på problem på en mer teknisk art kring vad vanliga solcellspaneler 

behöver för att eventuellt klara denna omställning i form av glas och lager på själva cellen, 

även problem med omformare och likriktare tas upp.  

 

Intervjupersonen tar därefter upp att andra intressen med projektsatsningen är att erhålla 

kunskap kring och hjälpa utvecklingen av hur dessa alternativ fungerar med det klimat och de 

förutsättningar vi har i Sverige. Detta för att kunna ta reda på den potential denna spridning 

skulle kunna ha. Vidare menar intervjupersonen att nackdelen med solceller är att de 

producerar mest el när det behövs minst el, vilket inte är ett problem när det kommer till 

vindkraft men och andra sidan så påverkar vindkraft närmiljön mer än solceller. 

Administrationen kring vindkraft, både stora och små, är även betydligt krångligare än för 

solceller, trots att det nyligen gjorts försök att förenkla tillståndsprocessen. Eventuella 

problem med elkvalitet och säkerhet tas upp men intervjupersonen menar samtidigt att det 

finns välutvecklade system för att undvika sådant och det i sig ska inte vara några hinder för 

småskalig elproduktion om anläggningarna är av god kvalitet och installeras korrekt.  

 

Intervjupersonen lyfter fram att det är mycket dyrare att producera el i liten skala jämfört med 

storskaliga alternativ. Denne menar dock att småskalig elproduktion, trots den höga 

prislappen, faktiskt skulle kunna vara den billigaste lösningen för samhället ”…energi är 

generellt sätt oerhört lågt värderat i förhållande till vad det faktiskt kostar för samhället i 

form av revisioner och klimatbelastningar”. Då priset är ett problem för spridnignen av denna 

lösning menar denne vidare att ”det är ett problem, men som med andra marknader handlar 

det om att lösa och stimulera detta på olika sätt, vilket främst gör det till en viktig politisk 

fråga”. Denne tror också att det bara är en tidsfråga innan klimatverktygen kommer att falla 

på plats, det gäller bara att få tydliga ekonomiska styrmedel. 

 

7.1.3 Känsla - Uppfattning om småskaligt egenproducerad el 
På grund av den miljöbelastning som energiproduktionen står för tycker företaget att det är 

viktigt med nya lösningar för att producera förnybar energi. Anledningen till att de satsar på 

projekt med småskalig elproduktion visar på att företaget anser att spridningen av småskaliga 

elproduktionslösningar är ett intressant alternativ. Som svar på frågan vad de anser om 

spridningen av denna teknik, menar intervjupersonen att ”det är ju en jätteviktig framtida 

fråga och vi jobbar stenhårt faktiskt med att försöka positionera oss i de här frågorna…”. 

Intervjupersonen menar vidare att det är en minst lika viktig fråga ur en framtidsstrategisk 

synpunkt så som det tekniktunga fokus på storskaliga lösningar som funnits ett tag, ”… 

framtiden kommer att erbjuda mer flexibla, lokala, kundnära lösningar. Beroende givetvis på 

klimat och förutsättningar…”. 

 

Intervjupersonen nämner Tyskland som ett exempel där marknaden för solceller har 

exploderat i och med att politiska styrmedel har underlättat för småskalig elproduktion och 

gjort det mer ekonomiskt att producera egen el. Vidare farmhålls möjligheterna att detta 

kommer även till Sverige på grund av ökade miljöambitioner i samhället som påverkar både 

politiker och konsumenter att tänka på elförbrukning, elproduktion och nya lösningar såsom 

att småskaligt producera egen el. 
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I och med detta är intervjupersonen optimistisk både för marknaden och för teknikens 

framtida utveckling. Företaget vill därför redan idag undersöka hur mycket mikrogenerering 

de kan hantera affärsmässigt, avståndsmässigt och hur de kan utveckla modeller för kunder 

som vill producera egen el, både storskaligt och småskaligt. Men de är fortfarande ett relativt 

nystartat projekt och på grund av detta har man i dagsläget inta dragit några egentliga 

slutsatser av denna satsning.  

 

7.1.4 Intentioner till en involvering i spridningen av småskalig elproduktion 
Företaget undersöker i dagsläget olika affärsmodeller för att skapa bättre förutsättningar för 

utvecklingen på området. De har i dagsläget kontakt med flera konsumenter och företag som 

vill producera, och redan producerar egen el, men detta gäller främst anläggningar i större 

skala. Umeå Energi är bland annat involverade i projekt där de tar balansansvar för 

vinkraftsanläggningar som ägs av ett vindkooperativ. Med detta menas att de hjälper 

medlemmarna att tillgodogöra sig den producerade elen genom att de på årsbasis drar bort 

mellanskillnaden för den el som vindkraftverket producerar på medlemmarnas elräkningar. 

Intervjupersonen ser inga hinder för att detta system även skulle kunna tillämpas på mindre 

anläggningar och mindre mängd el. Bara det finns förutsättningar att mäta upp den el som 

levereras till nätet.  

 

När det gäller gemensamma modeller för anskaffning och drift så har företaget i dagsläget 

inga utarbetade affärsmodeller men ser över vad de kan göra för att vara så aktiva som 

möjligt i utvecklingen. Intervjupersonen nämner till exempel eventuella klimatpartnerskap 

där någon form av gemensam anskaffning och drift kan bli aktuellt. På frågan om företaget i 

framtiden kan tänka sig att placera ut småskaliga anläggningar på kundens tomt eller byggnad 

framhåller intervjupersonen än en gång att teknikutvecklingen på området mycket väl kan 

göra det intressant att hyra takyta för till exempel solceller i framtiden. Detta är dock långt 

ifrån kostnadseffektivt idag men om det i framtiden skulle finnas billigare alternativ menar 

respondenten att de ”givetvis skulle vara öppna för även det”. 

 

7.2 E.on Sverige 
 

E.on Nordic ingår i den Tyska koncernen E.on som är ett av världens största privatägda 

energibolag. År 2001 köpte E.on dåvarande Sydkraft och tre år senare även energibolaget 

Graninge, därefter ändrades namnet till E.on (E.on 2010). Bolaget är en av de tre stora 

aktörerna på den svenska elmarknaden och har en marknadsandel på 18 procent (Datamonitor 

2009:13). Koncernen producerar, distribuerar och säljer el och värme, distribuerar och säljer 

gas samt säljer och utför energitjänster.  

 

Två personer intervjuades. Den person som deltog vid den första intervjun (Intervjuperson 1) 

är miljösamordnare, men som i anslutning till småskalig produktion också till viss del 

affärsutvecklare. Denna intervju kompletterades även med en andra intervju med en key 

account manager på marknadsavdelningen på elnätsbolaget (Intervjuperson 2) på begäran av 

intervjuperson 1 som inte ansåg sig allt för involverad i marknadsrelaterade frågor kring just 

elproduktion i liten skala.  

 

7.2.2 Vetande - Medvetenhet och kunskap om småskaligt egenproducerad el 
En stor medvetenhet finns idag på företaget och E.on var enligt egen utsago det första 

elnätsbolaget som införde att ha såväl ett anslutningsalternativ för kommersiella producenter 

som ett alternativ för egenproducenter, varav många andra sedan hängde på. Idag är det mer 

egenproducerad el av större skala de handlar med, men efterfrågan efter det småskaliga 
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alternativet finns enligt intervjuperson 2 absolut på marknaden idag. Densamme är ansvarig 

för denna försäljning över hela Sverige och vet därför att intresset bland just E.ons kunder är 

större för småskalig egenproduktion i de Södra delarna av Sverige och störst efterfrågan är 

det på vindkrafts anläggningar.  

 

Vad gäller kunskapen så anser intervjuperson 2 att företaget har en god kunskap om de rent 

tekniska och även omständighetsbaserade aspekterna av egenproduktion av el i liten skala. 

Trots att konceptet med både egenproducerad el i stor och liten skala fortfarande är relativt 

nytt på marknaden har E.on har redan nu en omfattande praktisk kontroll över hur det löser 

avtal och marknadsmodeller och de arbetar med nya kunder varje dag som är intresserade av 

en liknande installation (författarnas notering: denna information måste sättas i relation till 

det faktum att det som tidigare nämnts är en person på E.on som ansvarar för dessa 

ansökningar av småskalig elproduktion för hela Sverige). Intervjuperson 2 berättar även att 

han uppmärksammat att intresset för detta ökar bland både företag och privatpersoner vilket 

har att göra med den nya regleringen som befriar producenter som konsumerar mer än de 

producerar från nätavgifter.   

 

7.2.3 Känsla - Uppfattning om småskaligt egenproducerad el 
Intervjuperson 1, menar att E.on’s nuvarande affärsmodell i rollen som energiproducent 

bygger på de stordriftsfördelar som uppstår vid storskalig elproduktion, och att småskaliga 

alternativ därför inte är intressanta för företagets produktionsverksamhet i dagsläget. Däremot 

menar intervjuperson 2 att E.on i den mån kunden anskaffar anläggningen och de nät E.on 

äger, klarar av den ökade belastning (i händelse av en väldigt stor ökning på efterfrågan) så är 

de väldigt öppna för att erbjuda deras kunder denna möjlighet.  

 

Anledningen till att de inte idag själva äger särskilt många småskaliga anläggningar är att 

utdelningen energi per investerad krona är alldelens för liten. Därmed anser företaget att detta 

alternativ inte är aktuellt som substitut för någon form av storskalig produktion, utan skall ses 

som ett komplement. Båda intervjupersonerna ser dock väldigt positivt på detta tillskott på 

marknaden, både den stor- och småskaliga produktionen av el som sker i egen regi. 

Intervjuperson 1 påpekar dock att det finns kvalitets- och säkerhetsfrågor som konsumenter 

normalt inte skall behöva bekymra sig om men som blir aktuella vid egenproduktion. Denne 

har dock en positiv inställning till utvecklingen av dessa tekniker. ” Det finns naturligtvis 

tekniska och säkerhetsmässiga aspekter som måste beaktas men när väl det är gjort tycker 

jag att det är positivt med en småskalig produktion. Det känns som en naturlig del av 

systemet framöver”. Densamme menar vidare att spridningen av denna egenproduktion (i 

både stor och liten skala) för med sig ännu en positiv effekt på marknaden vilket är att det blir 

en win-win situation. ”Som det är nu så pratas det rätt mycket om el och energi på politisk 

nivå, men många av våra kunder är ju inte speciellt intresserade av energin som sådan. Har 

man en egen produktion så är man ju mer intresserad av produkten som sådan och det blir 

lättare för kunden att skilja mellan olika aktörer på elmarknaden”. Intervjuperson 2 menar 

samtidigt att den småskaliga elproduktionen kommer att vara en större och mer naturlig del 

av den framtida elförsörjningen och ett självklart tillskott av förnyelsebar el i Sverige.  

 

Ingen av intervjupersonerna på E.on ser den småskaliga produktionen som en avgörande 

konkurrens. Intervjuperson 1 utrycker det som att ”konkurrens har vi alltid haft, detta är bara 

en annan typ av konkurrens”, denne beskriver vidare att ”… jag har aldrig hört någon säga 

att småskalig elproduktion är den farliga konkurrensen och den måste vi stoppa.. det har 

aldrig varit sådana tongångar”. Svaren som intervjuperson 2 ger är på samma spår men 

denne menar å andra sidan att det inte är något att passa sig för då det även ligger en 
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affärsmöjlighet i spridningen av småskalig elproduktion. Det är därför viktigt att hålla sig i 

framkant, söka kunskap, vara med från början och utveckla färdiga affärslösningar inför 

denna spridning. 

 

7.2.4 Intentioner till en involvering i spridningen av småskalig elproduktion 
E.on är till stor del involverade i olika småskalig elproduktionsprojekt idag. Förutom de 

kunder som anskaffat detta och som ingår i ett samarbete med företaget, så har E.on även ett 

fåtal egenägda solcellsanläggningar i södra Sverige. Dessutom är E.ON en av finansiärerna 

av Elforsks solelprogram som syftar till att öka elproduktionen med hjälp av solceller i 

Sverige. Intervjuperson 1 menar att de även har diskussioner med ett antal kommuner 

gällande småskalig elproduktion. Företaget har i dagsläget kontakt med både företagskunder 

och privatpersoner som intresserar sig för att producera egen el genom att främst köpa in sig 

på stora vindkraftsbyggen. Genom intervjuperson 2 fick vi dock förstå att även den 

småskaliga egenproduktionen är efterfrågad.  

 

Det finns därmed ett intresse för småskalig elproduktion och en syn på egenproducerad el 

som en naturlig del av elmarknaden i framtiden hos E.on. Som det ser ut i dagsläget arbetar 

de med detta utifrån modellen att kunden införskaffar och med hjälp av en behörig installatör 

installerar denna. Därefter kommer E.on in i bilden med bland annat elavtal, installation av 

nya elmätare, tips, råd med mera. På frågan om de skulle kunna tänka sig tillsammans med 

kunden samäga, eller helt äga anläggningar som placeras ut hos kunden är intervjuperson 2 

väldigt positivt inställd och menar att det vore underlättande för kunden att inte behöva göra 

den investering som själva anläggningen innebär och att detta skulle kunna öka intresset för 

egenproducerad el. 

 

7.3 Vattenfall 
 

Vattenfall är Sveriges största energibolag och är helägt av den svenska staten. Bolaget har en 

marknadsandel på över 30 procent i Sverige, men är även en ledande aktör inom den 

europeiska energimarknaden. Koncernen producerar el, äger elnät och handlar med el 

(Datamonitor 2009:13, Vattenfall 2010). Den person som deltog vid den första intervjun 

(Intervjuperson 1), arbetar med forskning och utveckling inom vindkraft. Dessa svar 

kompletterades senare via ytterligare en intervju med en person som var projektledare för 

hållbar utveckling i stort och därmed mer insatt i företagets syn på elproduktion via solceller 

(intervjuperson 2).  

 

7.3.1 Vetande - Medvetenhet och kunskap om småskaligt egenproducerad el 
Företaget är inte involverad i någon form av småskalig elproduktion med hjälp av vindkraft 

enligt intervjuperson 1 medan intervjuperson 2 lyfter fram att en viss satsning på sol-el finns 

utomlands inom företaget. Båda är överens om att det inom företaget finns en stor kunskap 

om de alternativ och den teknik kring småskaliga anläggningar som finns på marknaden idag. 

Dessa påstådda kunskaper verifieras vid flera tillfällen under intervjuerna då de båda 

intervjupersonerna med specifika utläggningar kring tekniska detaljer argumenterar för, för- 

och nackdelar med olika tekniker.  

 

7.3.2 Känsla - Uppfattning om småskaligt egenproducerad el 
Företaget visar genom de båda respondenterna ett svagt intresse för småskalig elproduktion – 

både inom sol- och vindkraft. Detta främst på grund av att det inte finns anläggningar av 

tillräcklig kvalitet på marknaden. Intervjuperson 1 menar att de småskaliga vindkraftverk som 

hittills har levererats till Sverige ofta har varit förknippade med stora problem och att det är 
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många privatpersoner som har råkat väldigt illa ut när det installerat och använd produkter av 

bristande kvalitet. 

 

Det som, förutom bristen på tillräcklig kvalitet, spelar in är den mycket marginella 

elproduktion som denna teknik tillför till en hög kostnad. Intervjuperson 1, som är mer insatt 

i vindkraft menar att det inte finns någon egentlig marknad för den här typen av produkter om 

det inte skulle vara så att man befann sig på en plats där det saknades elnät. När det gäller 

solceller anser intervjuperson 2 att tekniken är väldigt utvecklad och kunskapen på 

marknaden är mycket stor, men däremot är kostnaderna för höga för att produktion av solel 

ska vara lönsamt i Sverige. Den satsning som görs hos vattenfalls bolag utomlands är mer på 

utforskande basis och sker i ganska liten utsträckning.  

 

Båda intervjupersonerna ger en klar bild av att företaget i mycket liten, (intervjuperson 2) 

eller ingen (intervjuperson 1) omfattning hittills har involveras i småskalig elproduktion med 

sol- eller vindkraft. De ser samtidigt inga större problem med en utbredd spridning av 

konceptet på andra håll.  På frågan om småskalig elproduktion på något sätt uppfattas som en 

konkurrent så är svaret ett bestämt nej. Småskalig elproduktion kommer aldrig att vara 

avgörande för Sveriges elförsörjning. Intervjuperson 1 menar vidare att ”de små 

vindkraftverken behöver förbättra sitt rykte för att förtjäna en plats på marknaden”  

 

7.3.3 Intentioner till en involvering i spridningen av småskalig elproduktion 
På frågan hur de ser på spridningen menar intervjuperson 1 att ”vi kommer förmodligen inte 

att engagera oss i småskalig elproduktion, med hjälp av vindkraftverk”. Oftast är det 

privatpersoner som hör av sig till oss och frågar om småskalig vindkraft är någonting att satsa 

på, ”… och då brukar jag säga det att, det är ingenting att satsa på, utan det är bättre att gå 

med i ett vindkooperativ”. Detta främst av de två anledningar som hittills redan nämnts, att 

den småskaliga tekniken har för dålig tillgänglighet och säkerhet, och dels för att priset på 

den el man producerar per kW timme i en småskalig anläggning oftast är mycket högre än i 

en större anläggning. Vinkraftkooperativet blir då enligt intervjuperson 1, en ”… bättre och 

mer lönsam investering”.  

 

Då det idag finns en faktisk skyldighet hos energibolagen att ansluta småskaliga verk som 

uppfyller kvalitetskraven till nätet, ber vi intervjupersonen ta ställning till att småskaliga 

elproducenter ansluter sig till deras nät. Intervjupersonen menar då att småskalig elproduktion 

kan anslutas enligt de regler som gäller för de krav som anges i gällande standarder, t.ex. 

AMP (En arbetsmiljölag för nya bygg- och anläggningsföreskrifter framtagen av SBUF, 

byggbranschens egen organisation för forskning och utveckling). Men intervjupersonen 

menar samtidigt att Vattenfall troligtvis inte är intresserade av att köpa denna el, utan de 

anslutna kunderna får sälja elen direkt till Nordpol. 

  



54 

 

8. Analys 
 

I detta kapitel sammanställer vi de intervjuer som gjorts samtidigt som resultatet analyseras 

utifrån den teoretiska referensramen. Inledningsvis analyseras företagens engagemang för el 

och miljö. Därefter följer en noggrann genomgång av företagens vetande, känsla och 

intention till småskaligt egenproducerad el. Avslutningsvis sammanfattas detta genom en 

analys av fastighetsföretagens och energibolagens attityd till att småskaligt producera egen 

el samt hur detta kommer att påverka konceptets framtida spridning. 

 

8.1 Fastighetsföretagens attityd till småskaligt egenproducerad el 
 

8.1.1 Engagemang för el och miljö 
De fastighetsföretag som har intervjuats har ett definitivt intresse för energi och miljö. 

Samtliga arbetar aktivt med energieffektivisering och de framhåller att de kontinuerligt 

minskar sin elanvändning. Det främsta syftet med energieffektiviseringsarbetet är enligt 

företagen själva att minska kostnaden för el, men respondenterna framhåller tydligt att detta 

arbete är en viktig del av företagets miljöarbete. När det gäller inköp av el var resultatet 

blandat angående ambitionen att behandla detta som en miljöfråga. Alla fastighetsföretag 

hade diskuterat inköp av grön el men endast tre hade i dagsläget någon form av uttalat 

miljösyfte med vilken el de köpte.  

 

Företagets struktur och kultur är enligt litteraturen den viktigaste faktorn för förmågan att ta 

till sig innovationer, där öppenhet, expertis och personliga nätverk inom organisationen 

påverkar viljan att ta till sig innovationer positivt (Damanpour & Schneider 2006:231). 

Undersökningen visar, genom att samtliga företag hade någon form av miljöarbete kopplat 

till förbrukning och/eller inköp av el, att energi och miljöfrågor är en del av kulturen på dessa 

företag. Detta kan därmed tolkas som att samtliga företag utifrån företagskulturen bör inneha 

ett visst intresse för innovationer inom hållbar elproduktion. 

 

8.1.2 Vetande - Medvetenhet och kunskap om småskaligt egenproducerad el 
Vetande om objektet skapas genom att beslutsfattaren kopplar samman specifika attribut med 

attitydobjektet (Fishbein & Ajzen 1975:134). I undersökningen framgår det att 

fastighetsföretagen sammankopplar konceptet egenproducerad el med storskaliga 

vindkraftsprojekt och vindkraftskooperativ medan konceptet småskalig elproduktion främst 

är sammankopplat med solceller. Det finns en medvetenhet i samtliga företag om både 

småskalig sol- och vindkraft men undersökningen visar på skillnader till vilka attribut som är 

kopplade till de respektive teknikerna. Småskalig elproduktion via solceller är 

sammankopplad med dyra produktionskostnader på grund av att tekniken är dyr och klimatet 

i norrland skapar svaga förutsättningar för effektiv produktion av solel. Småskalig vindkraft 

är starkt sammankopplad med outvecklad teknik och dyra produktionskostnader, men 

majoriteten av företagen är överrens om att den tekniken i teorin har större potential än 

solceller i det Norrländska klimatet på grund av för få soltimmar. 

 

Kunskap om en innovation handlar om ett vetande om hur innovationen fungerar och ett 

vetande om underliggande omständigheter kring innovationen, det är viktigt att företaget har 

en viss kunskap om båda dessa faktorer för att få en rättvisande bild och utvärdera 

innovationen på rätt sätt. (Rogers 1995:165,66). När det gäller småskaligt egenproducerad el 

har vi i denna uppsats identifierat ett antal omständigheter som är viktiga att veta för att bilda 

sig en korrekt uppfattning om innovationen. Det handlar dels om lagar och regleringar som 
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både kan förbättra och försvåra implementeringen av småskalig elproduktion, kunskap om 

placering och väderförhållanden (Energy savings trust 2007:22) samt hur anläggningen 

påverkar och påverkas av närmiljön (Egen el 2010). Dessa faktorer är något som samtliga 

fastighetsföretag visar en medvetenhet om och respekt för, men kunskapen om dessa 

omständigheter och tekniken för småskalig elproduktion är skiftande. Av intervjuerna 

framkommer att tre av företagen aktivt sökt kunskap om både solceller och småskalig 

vindkraft medan två företag är medvetna om att teknikerna finns men inte insatta i 

detaljkunskaper om hur de fungerar och omständigheter kring dem. De som anser sig ha 

mindre detaljkunskap ser emellertid inte detta som något större hinder för anammandet av 

innovationen då de om konceptet skulle bli aktuellt är öppna för ett samarbete med ett 

energibolag eller annan aktör som har erfarenhet av elproduktion. Detta samstämmer med 

Sauter och Watsons (2007:2777) argumentation som bygger på att energibolagen genom att 

erbjuda modeller för gemensam anskaffning och drift av småskaliga 

elproduktionsanläggningar kan bidra med en ökad kunskap för de underliggande 

omständigheterna kring innovationen och därmed öka acceptansen för den. 

 

Även om kunskapen om småskalig elproduktion skiftar mellan de intervjuade 

fastighetsföretagen har alla företag relativt god kunskap om vilka ekonomiska incitament som 

finns att tillgå. En omständighet som samtliga fastighetsföretag tog upp var energiskatten som 

de hade kunskap om och som de också till viss del ansåg påverka utvärderingen av konceptet. 

Även bidrag och stöd till förnybar elproduktion nämndes av majoriteten av företagen. Detta 

visar på att det inom företagen finns ett visst intresse för vilken lönsamhet som kan uppnås 

med förnybar elproduktion och att företagen i någon utsträckning har utvärderat ekonomin att 

producera egen el. Detta visar på att det inom företagen finns ett generellt intresse för 

anammandet men att en lönsamhet måste kunna uppnås och att företagen i den utsträckning 

de har funderat på denna teknik, har utvärderat ekonomin som främsta aspekt. 

 

8.1.3 Känsla – Uppfattning om småskaligt egenproducerad el 
Det finns inom samtliga fastighetsföretag en starkt positiv uppfattning till att själva producera 

egen el. Vi menar därför att kompabiliteten för egenproducerad el, det vill säga till vilken 

grad innovationen samstämmer med användarnas nuvarande lösningar, värderingar och 

behov (Rogers 1995:224) därmed är ett hinder för anammandet. Det faktum att 

egenproducerad el skiljer sig betydande från fastighetsföretagens nuvarande metod att 

anskaffa el, verkar alltså inte utgöra ett problem för företagen, tvärtom så finns det ett 

genomgående starkt intresse för att själva producera egen el. Däremot finns det en skiftande 

uppfattning till hur detta ska göras. När det gäller att producera egen el framställs projekt 

inom storskalig vindkraft som mest intressant, till exempel delägarskap i stora vindkraftverk. 

Konceptet att småskaligt producera egen el framställs av fastighetsföretagen som en mer 

experimentell investering för att dels förstärka sin miljöprofil men också för att på något sätt 

delta i utvecklingen av ny förnybar elproduktion. Det finns ingen indikation att 

undersökningens största företag i större utsträckning är intresserade av storskalig 

vindproduktion. Däremot kan det tänkas att företag likt Balticgruppen som är verksamma 

inom olika områden (Bygg, fastighets samt hotell och restaurangverksamhet) har en större 

erfarenhet och vilja att investera stora belopp inom helt nya verksamheter, till exempel att 

bilda ett kraftbolag med storskalig vindkraft. 

 

Känsla och uppfattningen om en innovation består enligt litteraturen av en utvärdering av 

företagets vetande om innovationen (Fishbein & Ajzen 1975:12). Fastighetsföretagen har i 

varierande omfattning utvärderat konceptet att småskaligt producera el. Småskalig 

elproduktion är som vi tidigare konstaterat starkt sammankopplat med solceller, vilket gör att 
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småskalig vindkraft hamnar något i skymundan. Samtliga företag har utvärderat möjligheten 

att utnyttja någon form av solcellsanläggning men alla framhåller att kostnaderna är för stora 

i förhållande till hur mycket el solcellerna kommer att producera. Fastighetsföretagen har i 

betydligt mindre utsträckning utfört seriösa utvärderingar av småskalig vindkraft och det 

finns en generell skepticism till teknikens duglighet i dagsläget. Balticgruppen är därtill 

kraftigt negativt inställd till småskalig vindkraft och hävdar till och med att en eventuell 

spridning kan smutskasta den storskaliga vindkraften på grund av de problem som kommer 

att uppstå.  

 

Den största anledningen till att fastighetsföretagen i liten utsträckning anammat småskalig 

elproduktion är på grund av att de anser att resultatet av innovationen inte är tillfredställande i 

relation till storskalig elproduktion. Detta kan beskrivas som innovationens relativa fördel 

och förklarar till vilken grad innovationen uppfattas som överlägsen nuvarande lösningar. I 

den teoretiska referensramen har vi framhållit att en innovations relativa fördel främst 

utvärderas utifrån lönsamhet (Rogers 1995:213,14, Tornatzky & Klein 1982:34,37), men vi 

har även framhållit att ansvarsfullt företagande kan ses som en konkurrensfördel som kan 

kommuniceras till kunder och därmed stärka positionen inom de segment där social och 

miljömässig hållbarhet värdesätts (Grayson & Hodges 2004:9-11; Porter & van der Linde 

1995:120; Piercy & Lande 2009:355; Jobber 2007:210). 

 

Det är en stark konsensus bland fastighetsföretagen att småskalig elproduktion i dagsläget är 

långt ifrån en lönsam investering, varken på lång eller på kort sikt. Även om lönsamheten i 

själva produktionen framställs som den viktigaste faktorn när företagen utvärderar 

innovationer av detta slag framhåller företagen också att småskalig elproduktion och 

egenproducerad el är miljövänlig och kan användas för att stärka företagets miljöprofil. Man 

framhåller förbättrade affärsrelationer och miljösamarbeten med kommersiella hyresgäster i 

första hand men även möjligheten att kommunicera ett engagemang för innovativ och 

miljövänlig el till hushållen. Därtill finns det också en viss framtidstro om att lönsamheten för 

småskalig elproduktion kommer att förbättras på grund av att tekniken i sig blir effektivare 

och att det alternativa priset för konventionell el kommer att stiga.  

 

Fördelarna med en innovation kan också förstärkas genom incitament. Sådana positiva 

incitament har enligt Rogers (1995:219) som främsta uppgift att förbättra innovationens 

relativa fördel vilket gör att innovationen uppfattas som mer fördelaktig av potentiella 

användare. De incitament som finns i form av bidrag och skattelättnader är 

fastighetsföretagen väl medvetna om men menar att tekniken är så pass olönsam att den trots 

dessa bidrag ger ett betydligt högre elpris än att köpa el från ett elhandelsföretag. Vidare 

innebär enligt litteraturen (Rogers 1195:221) incitament sällan ett ökat engagemang för 

innovationens grundidé. Även om politiska styrmedel till viss del kan öka spridningen av 

småskalig elproduktion kommer positiva incitament, utifrån Rogers resonemang, i liten 

utsträckning att påverka marknadens huvudsakliga attityd till grundidén att småskaligt 

producera egen el. Detta är även fallet med denna undersökning då det inte finns någon 

indikation på att det är politiska incitament som har påverkat företagens starkt positiva 

uppfattning till att producera egen el. I och med att engagemanget redan är högt för 

egenproducerad el är inte detta något problem, istället är det största problemet innovationens 

relativa fördel vilken enligt litteraturen kan påverkas av incitament. Utifrån detta tror vi att 

ytterligare incitament som påverkar den relativa fördelen, i synnerhet lönsamheten, i 

småskaligt egenproducerad el är viktiga för spridningen.  

Vidare är en förutsättning för att småskalig elproduktion ska anammas, enligt samtliga 

fastighetsföretag, att anläggningen är ansluten till elnätet och att det finns en möjlighet att 
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sälja el till ett elhandelsföretag. Detta är inte på grund av att fastighetsföretagen tror att de 

kommer att producera ett överskott om de inom en överskådlig framtid anammar konceptet, 

snarare att de tror ett elutbyte mellan elanvändare och energibolag är en affärsmodell som 

måste arbetas fram för att konceptet ska vara långsiktigt intressant. 

 

Komplexiteten, det vill säga till vilken grad användaren kan förstå innovationen (Damanpour 

& Schneider 2008:498), framställs inom fastighetsföretagen inte som en betydande barriär till 

anammandet av småskalig elproduktion. I de fall där det finns en tveksamhet om den kunskap 

som finns inomföretaget räcker till för denna typ av projekt är man öppna för att samarbeta 

med ett energibolag för att säkerställa kvaliteten vid installation och drift. Bostaden har till 

exempel i dagsläget långtgående planer för ett småskaligt elproduktionsprojekt tillsammans 

med Umeå energi. Modellen för gemensam anskaffning och drift uppfattas utöver detta inte 

som något som kraftigt skulle förbättra företagens utvärdering av småskalig elproduktion. 

Detta betyder att energibolagens engagemang påverkar fastighetsföretagens uppfattning till 

konceptet i de fall fastighetsföretaget själv inte tror sig inneha den kunskap som krävs.  

 

8.1.4 Intention - Beslut att anta eller förkasta konceptet småskalig elproduktion  
När det inom företaget format en uppfattning och en känsla för innovationen kan ett beslut tas 

om att anamma eller förkasta innovationen (Rogers 1995:171). Det finns två typer av 

förkastande, dels ett aktivt förkastande då beslutsfattaren har funderat kring att anamma 

innovationen men väljer att inte göra det, samt passiv förkastning då beslutsfattaren aldrig 

funderar på att anamma innovationen. Undersökningen visar på att inget av de fem 

intervjuade fastighetsföretagen passivt har förkastat innovationen småskalig elproduktion på 

grund av att de aldrig funderat kring att anamma konceptet. Balticgruppen och Norrvidden 

har mer eller mindre aktivt förkastat det småskaliga konceptet på grund av en prioritering på 

egenproducerad el via större vindkraftsprojekt. Riksbyggen är öppet för konceptet men har 

inga direkta intentioner att inom en överskådlig framtid investera i det. Akademiska hus har 

på nationell nivå investerat i solceller för att testa tekniken och stärka sin miljöprofil, men 

inom företagets norra avdelning finns det inga direkta intentioner att inom en överskådlig 

framtid investera i småskalig elproduktion om inte tekniken blir radikalt lönsammare. 

Bostaden har däremot tydliga intentioner att både införskaffa solceller och småskalig 

vindkraft för att testa tekniken och stärka sin miljöprofil. Dessa intentioner indikerar på att de 

företag i undersökningen som är mer av allmännyttig karaktär, det vill säga både akademiska 

hus och bostaden, har något högre ambitioner när det gäller att testa och ta till sig detta 

koncept. Detta kan vara på grund av att dessa företag har ett större samhällsansvar och 

därmed en större vilja att testa obeprövad teknik som på något sätt kan bidra till samhällets 

utveckling, medan privatägda företag i större utsträckning vill använda sig av koncept som 

bevisligen fungerar och är lönsamma. 

 

Möjligheten att testa innovationen och observera resultatet där den har anammats är mycket 

viktigt i processen att anamma eller förkasta en innovation (Rogers 1995:171). Det har visat 

sig att innovationer som enkelt går att testa och ger ett synligt resultat anammas snabbare av 

användarna än de innovationer som inte går att testa innan beslut. Trots att ett test av 

småskalig elproduktion innebär en relativt stor investering, framställs detta av 

fastighetsföretagen inte som någon betydelsefull barriär till småskalig elproduktion. De 

företag som förkastat konceptet indikerade inte på att de varken haft problem att testa, 

observera eller utvärdera det resultat som den småskaliga produktionen skulle åstadkomma. 

Akademiska hus och Bostaden som har eller kommer att utnyttja småskalig elproduktion i 

syfte att testa tekniken och stärka sin miljöprofil framhåller inte heller projektet att installera 

en testanläggning som en barriär till deras anammande av konceptet.  
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Ett test behöver inte nödvändigtvis utföras av beslutsfattaren själv. Ett test utfört av någon 

som beslutsfattaren litar på kan mycket väl vara ett substitut för ett eget test. Förutsättningen 

för detta är dock att resultatet som innovationen leder till går att observera och förstå (Rogers 

1995:171). Ett sådant test skulle kunna vara att energibolagen på något sätt utnyttjade 

småskalig elproduktion och därmed ökar trovärdigheten för konceptet och minska 

osäkerheten kring teknikens tillförlitlighet (Sauter & Watson 2007:2777-78). De 

fastighetsföretag som är öppna för ett samarbete med ett energibolag nämner endast en 

eventuell brist på kunskap som motiv för samarbetet, inte att de i grunden skulle ha en större 

tillförlitlighet till konceptet i stort. Samtliga fastighetsföretag skulle dock vara intresserade av 

att ett energibolag placerar en småskalig elproduktionsanläggning på eller intill deras 

fastigheter i syfte att testa tekniken. Detta är en indikation på att en sådan lösning skulle 

kunna öka intresset för småskalig elproduktion bland fastighetsföretagen men företagen 

uttrycker en tydlig skepticism till varför energibolagen egentligen skulle satsa på detta då de 

redan har en fungerande storskalig elproduktion.  

 

8.2 Energibolagens attityd till småskaligt egenproducerad el 
 

8.2.1 Engagemang för el och miljö  
Vid intervjuerna av energibolagen visade alla tre företag upp ett tydligt engagemang för 

elproduktionens påverkan på miljön. De personer vi intervjuade på energibolagen arbetade 

samtliga med förnybar elproduktion, antingen genom att utveckla ny förnybar energiteknik 

eller genom ett mer generellt ansvar för miljösamordning inom företaget.  

 

I och med det miljöarbete som utförs på energiföretagen ingår en hänsyn för dessa frågor 

följaktligen i företagens struktur och kultur. Intervjupersonerna var öppna för förnybara 

alternativ och under intervjuns gång lyste ett stort intresse för utvecklingen inom området 

igenom i och med uppvisandet av stora kunskaper inom ämnet. Då företagets struktur och 

kultur enligt litteraturen är den viktigaste faktorn för förmågan att ta till sig innovationer visar 

detta således, enligt teorin på en fördelaktig grund för anammandet av innovationer inom 

förnybara elproduktionsalternativ bland energiföretagen (Damanpour & Schneider 2006:231).  

 

8.2.2 Vetande - Medvetenhet och kunskap om småskaligt egenproducerad el 
Bland energibolagen fanns i enlighet med deras intresse för förnybara lösningar, även en 

tydlig medvetenhet och kunskap om den specifika tekniken kring småskalig elproduktion. 

Samtliga energibolag hade på ett eller annat sätt kommit i kontakt med en viss efterfrågan för 

egenproduktion i liten skala. I och med att de befinner sig på den marknad där utvecklingen 

av småskalig elproduktion sker, ligger det i deras intresse att aktivt ta reda på information och 

uppdatera sig om tekniken. Denna information och tidigare erfarenhet av innovationen utgör 

grunden till vad som i den teoretiska referensramen benämns som vetande (Fishbein & Ajzen, 

1975:131-34). Detta vetande skapas genom att beslutsfattaren kopplar samman specifika 

attribut med attitydobjektet (Fishbein & Ajzen 1975:134). För energibolagens del var det 

tydligt att egenproducerad el, likt hos fastighetsbolagen, främst sammankopplades med 

elproduktion i större skala i form av vindkraftskooperativ. Småskalig elproduktion var direkt 

sammankopplat med solceller, men det fanns också en god medvetenhet om småskalig 

vindkraft. Sammantaget var de attribut som sammankopplades med småskalig elproduktion 

främst outvecklad teknik, höga produktionskostnader och det norrländska klimatet som anses 

ha för få soltimmar för ett effektivt utnyttjande av solel. 
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I den teoretiska referensramen delas medvetenhet och kunskap in i kännedom kring själva 

tekniken och dess funktion samt underliggande omständigheter kring innovationen (Rogers 

1995:165,66). Energibolagens kunskaper om tekniken kring småskalig elproduktion skiljde 

sig från fastighetsföretagen, då dessa i större utsträckning hade en ansenligare detaljkunskap.  

De tre intervjuade energibolagen lyfte alla fram att den småskaliga teknik som finns att tillgå 

på marknaden idag inte är tillräckligt effektiv för att motivera den kostnad som tekniken 

innebär. Detta på grund av en mängd tekniska problem som till exempel kvalitet, säkerhet 

och underhållskostnader. Underliggande omständigheter som vi i denna uppsats har betonat 

är lagar och regleringar som både kan förbättra och försvåra implementeringen av småskalig 

elproduktion, kunskap om placering och väderförhållanden (Energy savings trust 2007:22) 

samt hur anläggningen påverkar och påverkas av närmiljön (Egen el 2010). Samtliga 

energiföretag antyder på ett eller annat sätt dessa omständigheter där bristen på soltimmar var 

den mest frekventa omständigheten för solceller medan anläggningens påverkan närmiljön 

betonades mer när det gällde småskalig vindkraft. 

 

Den omständighet som alla tre energibolag i störst utsträckning betonade var dock 

anslutningen av den småskaliga anläggningen till det centrala elnätet. Här framhölls en viss 

osäkerhet kring elsäkerhet och elkvalitet men detta var samtidigt inget som utgjorde ett 

betydande hinder för småskalig elproduktion, endast en faktor som vid en stor spridning var 

tvungen att ses över. Hos de två företag som överlag var mer positivt inställda till småskalig 

elproduktion framhöll man standarder för småskalig elproduktion och tekniska åtgärder inom 

elnätet som exempel för hur dessa problem skulle kunna undvikas i framtiden.  

 

8.2.3 Känsla – Uppfattning om småskalig elproduktion 
Konceptet egenproducerad el samstämmer mycket dåligt med nuvarande lösningar och 

värderingar kring hur el ska produceras, denna samstämmighet med nuvarande lösningar 

benämns i den teoretiska referensramen som innovationens kompabilitet (Rogers 1995:224). 

Trots att elmarknaden i dagsläget är en oligopolmarknad med tydliga strukturer och 

värderingar kring hur el ska produceras utgör elkundernas vilja att producera egen el inte ett 

problem för energibolagen. I stort är de positiva till idén att deras elkunder producerar egen el 

och ser inte heller denna förändring som någon större konkurrens att beakta. Företagens vilja 

att delta i denna utveckling skiftade men det var inget företag som indikerade att de på något 

sätt skulle motarbete deras kunders vilja att producera egen el. Vi tolkar detta som att 

kompabiliteten för konceptet hos energibolagen är god, trots att konceptet samstämmer dåligt 

med nuvarande lösningar och värderingar kring hur el traditionellt produceras.  

 

Det vetande om småskaligt egenproducerad el som finns bland de tre energibolagen visar på 

en samstämmig uppfattning om den småskaliga tekniken. De negativa inslag som finns i 

uppfattningen till småskalig elproduktion baseras i stor utsträckning på de småskaliga 

anläggningarnas bristfälliga uppvisande av kvalitet och effektivitet. Tekniken för småskalig 

sol- och vindkraft anses inte vara i närheten av de stordriftsfördelar som till exempel kunde 

uppnås med stora vindkraftverk. Denna jämförelse utgör vad som i den teoretiska 

referensramen benämns som innovationens relativa fördel och har en stark påverkan på 

utvärderingen av en innovation (Rogers 1995:213,14). Bristen på uppvisandet av denna 

relativa fördel bidrar därmed till en negativ uppfattning till småskaligt genproducerad el hos 

energibolagen.  

 

Tydliga skillnader fanns dock i den framtidstro till den småskaliga elproduktionens 

utveckling som fanns inom företagen. Umeå energi och E.on hade en överlag positiv 

inställning till utveckling av tekniken och de relativa fördelarna. De menade att de tekniska 
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problem som i dagsläget finns mycket väl kan komma att utvecklas och bli bättre, vilket utgör 

en anledning till att dessa företag i någon mån vill satsa på småskalig elproduktion och stödja, 

eller bidra till teknikens utveckling. Dessa företag delade även uppfattningen att ett 

engagemang för småskalig egenproducerad el kunde stärka företagets miljöprofil. Detta kan 

ses som ett ytterligare tillskott i den relativa fördelen, det vill säga att ansvarsfullt företagande 

ses som en konkurrensfördel som kan kommuniceras till kunder och därmed stärka positionen 

inom de segment där social och miljömässig hållbarhet värdesätts (Grayson & Hodges 

2004:9-11; Porter & van der Linde 1995:120; Piercy & Lande 2009:355; Jobber 2007:210) 

Vi tolkade inte detta som att Umeå energi och E.on ansåg sig få en lönsamhet i att stödja 

småskaligt egenproducerad el i dagsläget utan denna fördel var endast marginell i och snarare 

en investering för framtiden.  

 

Vattenfall skiljde sig dock genom att hävda att varken småskalig sol- eller vindkraft skulle 

komma att bidra med någon avgörande elproduktion på den Svenska elmarknaden och 

därmed såg de inga större incitament att satsa på denna typ av teknik. Trots att företaget i 

grunden inte var helt ointresserade av sina kunders vilja att producera egen el, ville de så lite 

som möjligt involveras i småskalig elproduktion och föredrog därför inte att deras kunder 

producerade egen el småskaligt. I fallet med solceller understryker samtliga energibolag 

problemet med få soltimmar i Sverige i allmänhet och Norrland i synnerhet. E.on ett antal 

projekt på gång inom solceller i södra Sverige, förutsättningarna var enligt företaget bättre 

där, men egentligen inte heller där tillräckligt bra för att effektmässigt motivera en 

användning av solceller. I allmänhet var uppfattningen positivare hos alla tre företag till 

vindkraft när det gällde användning längre norrut. I liten skala var både Umeå energi och till 

viss del även E.on positiva till vinkraft, men endast Umeå energi hade diskuterade att i 

framtiden på något sätt testa småskalig vindkraft. Det faktum att den teknik som upplevs ha 

bäst relativ fördel i norrland även uppfattas som mest outvecklad utgör ett tydligt problem för 

spridningen i regionen. Samtidigt är detta ett tydligt incitament för en fortsatt utveckling av 

småskalig vindteknik, då den grundläggande vindtekniken, av energibolagen, uppfattas som 

mer fördelaktig än sol.   

 

Komplexiteten i en innovation innebär till vilken grad användaren kan förstå innovationen 

och är även den en viktig del i den utvärdering av innovationen som sker i företaget. 

(Damanpour & Schneider 2008:498). Undersökningen visar på att energibolagens kunksap 

om teknik, regelverk, placeringar och miljöpåverkan är mycket god och de har därför inga 

problem att ta till sig småskalig elproduktion på grund av innovationens komplexitet. 

Däremot är de i skiftande omfattning intresserade av att dela med sig av denna kunskap till 

elkunderna, vilket kan vara ett sätt att minska osäkerheten hos elkunderna till hur tekniken för 

småskalig elproduktion ska användas och därmed öka elanvändarnas möjlighet att ta till sig 

konceptet (Sauter & Watson 2007:2777). Umeå energi var även här i störst utsträckning 

intresserade att i någon form stödja sina elkunder med denna kunskap. E.on hade inga 

uttalade planer på detta men är intresserade av sådana affärsmodeller och har diskuterat 

småskalig elproduktion med både företag, kommuner och privatkunder. Vattenfall var på 

grund av sin negativa uppfattning av småskaligheten inte intresserade av att i någon stödja 

sina kunder och minska komplexiteten för småskalig elproduktion. 

 

8.2.4 Intention - Beslut att anta eller förkasta konceptet småskalig elproduktion 
När det i företaget formats en uppfattning och en känsla för innovationen kan ett beslut tas 

om att anamma eller förkasta innovationen (Rogers 1995:171). Ett förkastande kan dels ske 

aktivt genom att beslutsfattaren funderat kring att anamma innovationen men väljer att inte 

göra det, samt passiv förkastning då beslutsfattaren aldrig ens funderar på att anamma 
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innovationen. Den ökade förståelsen för energibolagens vetande och uppfattning till 

småskaligt egenproducerad el visar på att alla tre energibolag aktivt har bildat sig någon form 

av uppfattning till konceptet. Därmed har inget företag förkastat konceptet på grund av att de 

inte funderat kring det.  

 

E.on och Umeå energi arbetar i dagsläget, eller har starka intentioner till att i framtiden arbeta 

med småskalig elproduktion och kan därför anses ha anammat innovationen. Båda dessa 

företag är dock involverade i dessa projekt i syfte att testa tekniken, stödja utvecklingen och 

stärka sin miljöprofil. Anammandet var därmed inte i syfte att faktiskt producera el. Detta 

anammande är därför något begränsat och vi vill hävda att de anammat innovationen för att 

testa den snarare att de anammat den för att de har intentioner att långsiktigt använda sig av 

den. 

 

Umeå energi sticker emellertid ut då de har starka intentioner att stödja sina elkunder att 

utnyttja småskaligt egenproducerad el samt en tydlig vilja att bidra till utvecklingen på 

området. Då en viktig del i processen att anamma eller förkasta en innovation enligt Rogers 

(1995:171) är att testa innovationen och observera dess resultat kommer denna typ av 

intentioner till gagn för både elanvändare och energibolag. Innovationen behöver, enligt 

litteraturen nämligen inte utföras av beslutsfattaren själv, då ett test utfört av någon som 

liknar beslutsfattaren och någon som denne litar på mycket väl kan vara ett substitut för ett 

eget test (Rogers 1995:171). Umeå energis, och till vis del också E.ons intresse för att testa 

och utveckla tekniken för småskalig elproduktion kan därför mycket väl, om testen på sikt 

faller väl ut, öka vetandet och förändra uppfattningen till småskalig elproduktion, även bland 

elanvändare. Detta samstämmer med tidigare forskning kring attityder mot småskaligt 

egenproducerad el som menar att energibolagen genom en sin involvering i småskalig 

elproduktion kan öka trovärdigheten för konceptet och minska osäkerheten kring teknikens 

tillförlitlighet (Sauter & Watson 2007:2777-78). När det gäller energibolagens intresse för att 

placera en småskalig elproduktionsanläggning hos elanvändaren var det endast Umeå energi 

som ansåg att denna modell i framtiden skulle kunna vara intressant, detta främst för solceller 

på tak under förutsättning att tekniken för solceller blev mer kostnadseffektiv.  

 

Slutligen visade undersökningen på att Vattenfall inte har några intentioner att involveras i 

tekniken och vi tolkar detta som att de aktivt har förkastat konceptet småskaligt 

egenproducerad el. Detta visar på att även denna definitiva brist på intention finns 

representerad på elmarknaden. Vattenfall är dessutom Sveriges överlägset största energibolag 

varpå deras attityd till konceptet i den mån det påverkar elanvändarna har större effekt än 

mindre bolag. Det är dock troligt att det är just vattenfalls storlek och mycket stora bestånd av 

vattenkraft som gör att de helt enkelt tycker att småskalig elproduktion är för litet och för 

långt ifrån deras kärnverksamhet för att det ska vara intressant att satsa på. 

 

8.3 Attityder till småskalig egenproducerad el och dess påverkan 
på spridningen 
 

Vi har i den teoretiska referensramen konstaterat att de tre steg som Rogers förklarar 

anammandet eller förkastandet av en innovation med, också kan liknas vid komponenterna 

vetande, känsla och intention som tillsammans utgör en attityd (Fishbein & Ajzen 1975, 

Solomon et al 2008:140). Detta innebär att helheten i de potentiella användarnas attityd är 

mycket viktig för deras anammande av konceptet och därmed också för konceptets potentiella 

framtida spridning. Nu när dessa komponenter är analyserade redogör vi i detta avsnitt för vår 
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tolkning av fastighetsföretagens och energibolagens sammantagna attityd till konceptet 

egenproducerad el och hur detta kan komma att påverka spridningen av innovationen 

småskaligt egenproducerad el.  

 

Undersökningen visar att det finns en stark positiv attityd till egenproducerad el men att det 

finns skiftande uppfattningar huruvida småskalig elproduktion är ett lämpligt alternativ för att 

åstadkomma detta. Främst är det ett miljöengagemang och ett stigande elpris som har 

påverkat fastighetsföretagens attityd till att själva producera el, men i två fall finns det också 

en uttalad ambition att i framtiden vara mindre beroende av de stora energibolagens 

elförsörjning. Därtill ser energibolagen inga betydande problem med att deras elkunder själva 

producerar el, men är i olika omfattning intresserade av att stödja dem.  

 

Småskalig elproduktion framställs av fastighetsföretagen som ett mycket olönsamt alternativ 

för att producera egen el och de företag som seriöst har funderat på konceptet i syfte att i 

framtiden vara mindre beroende av utomstående elförsörjning fokuserar på storskaliga 

vindkraftsprojekt som man anser vara överlägsna den småskaliga produktionen. Detta är även 

energibolagens överhängande attityd och det finns ingen rädsla för att småskalig 

egenproducerad el i dagsläget eller inom den närmaste framtiden kommer att utgöra en 

konkurrent till energibolagens storksaliga elproduktion. 

 

Bland fastighetsföretagen finns emellertid en positiv attityd till att småskaligt egenproducerad 

el kan användas för att stärka företagets miljöprofil och det finns därtill viss framtidstro som 

bygger på att den småskaliga tekniken kommer att utvecklas och bli mer lönsam i framtiden. 

Förutom de höga kostnader som är relaterade till småskaliga elproduktionen visar 

fastighetsföretagens attityd till konceptet inte på några betydande hinder för ett framtida 

anammande. Vissa problem med tekniken nämns men den negativa påverkan detta har på 

attityden är marginell i jämförelse med teknikens ineffektivitet. I de fall där 

fastighetsföretagen känner sig tveksamma på om de har kunskapen som krävs för att anamma 

konceptet är man öppen för ett samarbete med ett energibolag och samtliga företag är positivt 

inställda till att ett energibolag skulle placera en småskalig elproduktionsanläggning på eller 

intill deras fastigheter i syfte att testa tekniken, även Balticgruppen och Norrvidden som i 

övrigt principiellt är emot samarbete med energibolag. Detta visar på att det inte finns några 

betydande problem med att just placera dessa anläggningar på eller intill byggnaden om det 

är någon annan som ansvarar för dem.  

 

När det gäller energibolagen har undersökningen uppmärksammat stora skillnader i attityden 

till att deras kunder småskaligt producerar egen el. Umeå energi och E.on är överlag positiva 

till småskalig elproduktion och har i dagsläget ambitionen att testa tekniken och på något sätt 

bidra till dess utveckling. I och med detta finns det bland dessa företag också en framtidstro 

till teknikens utveckling. Umeå energi har dessutom en tydlig ambition att i framtiden stödja 

sina elkunder i anammandet av småskaligt egenproducerad el. Att Umeå energi avviker 

kraftigt från de övriga energibolagen i detta hänseende kan bero på att det är ett kommunalägt 

energibolag med tydlig lokal förankring. Detta förstärks även genom att bostaden, som är ett 

kommunalägt fastighetsföretag, har långtgående intentioner på att tillsammans med Umeå 

energi på något sätt testa både småskalig sol- och vindkraft i Umeå. Vi tolkar detta som att 

Umeå kommun, på ett eller annat sätt också är inblandade i detta projekt och deras intentioner 

att anamma småskalig elproduktion. Detta utgör en stor skillnad gentemot de privatägda 

bolagen som inte lika naturligt har en koppling mellan fastighetsföretag och energibolag, 

vilket givetvis kan påverka attityden till småskalig elproduktion och framförallt de båda 

parternas roll i anammandet av innovationen. Detta motsägs dock något av att Vattenfall, som 
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drivs i statlig regi, har överlag negativ attityd till småskalig elproduktion och därmed inte 

heller några intentioner att involveras i detta koncept inom en överskådlig framtid. Detta visar 

på en stor bredd bland energibolagens attityder till småskaligt egenproducerad el, med 

alltifrån positiv med tydliga intentioner till negativ med ett tydligt avståndstagande.  

 

Den ökade förståelse för energibolagens attityder som undersökningen har bidragit med gör 

att vi överlag tolkar att spridningen av småskaligt egenproducerad el, utifrån energibolagen, 

har god potential att spridas förutsatt att tekniken blir mindre kostsam. Då spridningen, enligt 

energibolagen, inte anses som problematisk eller hotfull kommer den inte att direkt 

motarbetas även om attityden är negativ som i vattenfalls fall. Samtidigt visar en positiv 

attityd från både E.on och Umeå Energi att det finns tydliga intentioner att testa tekniken och 

i framtiden stödja elkunderna i deras vilja att småskaligt producera egen el. Möjlighet till test 

och observation av resultat samt komplexiteten i småskaligt egenproducerad el har därför 

stora möjligheter att, i den mån de uppfattas problematiska för fastighetsföretagen, 

neutraliseras av engagerade energibolag, vilket bör förbättra utvärderingen, förändra attityden 

och öka spridningen av konceptet. 

 

Vad är då det största problemet för en framtida spridning av småskalig egenproducerad el på 

fastighetsmarknaden? Trots skillnader i attityd, både bland fastighetsföretag och bland 

energibolag, är samtliga företag överrens om att småskalig elproduktion i dagsläget brister i 

sin relativa fördel gentemot storskaliga förnybara alternativ. Detta gör att samtliga företag 

ställer sig skeptiska till större satsningar på småskaliga sol- och vindkraftverk. I de fall man 

idag jobbar med konceptet småskaligt egenproducerad el är det i ett undersökande syfte med 

anledning av att man vill testa och observera dessa alternativ och till viss del också 

kommunicera att engagemang för nya förnybara elproduktionslösningar till sina kunder. I den 

mån det finns en positiv attityd till småskalig egenproducerad el är attityden därmed starkt 

förankrat i en tro på en framtida utveckling av tekniken och en större användbarhet i 

framtiden. Detta innebär också att det småskaliga konceptet är beroende av en förbättrad 

relativ fördel, dels långsiktigt för att möjliggöra ett utbrett anammande i syftet att faktiskt 

producera el, men även kortsiktigt för att de företag som idag har framtidstro och vill satsa på 

konceptet inte tappar intresset och i framtiden förkastar denna innovation.  
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9. Slutdiskussion 
 

I detta kapitel kommer uppsatsens slutsatser presenteras i en slutdiskussion om vilken 

potential småskaligt egenproducerad el har att spridas på fastighetsmarknaden och bidra till 

en ökad produktion av förnybar el. Vi kommer att lyfta fram de slutsatser som framkommit, 

redogöra för studiens kunskapsbidrag samt ge förslag på hur området kan utvecklas genom 

framtida forskning. För att tydliggöra studiens omfattning inleder vi kapitlet med att återge 

problemformulering och syfte. 

 

Syftet med denna uppsats har varit att, utifrån teorier som berör attityder till och spridning av 

innovationer, tolka fastighetsföretagens och energibolagens attityder till småskaligt 

egenproducerad el och analysera vilken potential detta koncept har att spridas på den svenska 

fastighetsmarknaden och bidra till en ökad produktion av förnybar el. Den 

problemformulering som arbetet utgått ifrån är: 

 

Vilken potential har innovationen småskaligt egenproducerad el att spridas på 

fastighetsmarknaden och hur påverkas denna spridning av energibolagens och 

fastighetsföretagens attityd till innovationen? 

 

Undersökningen visar att potentialen för spridningen av småskaligt egenproducerad el på 

fastighetsmarknaden i dagsläget är svag på grund av att tekniken uppfattas som outvecklad 

och kostnadsineffektiv, då den relativa fördelen tydligt väger tyngre än den allmänna 

attityden till innovationen. Under förutsättning att tekniken skulle producera en 

tillfredställande mängd el till ett rimligt pris finns det emellertid mycket god potential för en 

framtida spridning.  

 

Utifrån fastighetsföretagens och energibolagens attityder till egenproducerad el finns det en 

mycket god potential för en framtida spridning av fastighetsföretag som producerar egen el. 

Dessa företag är mycket intresserade av att själva i någon form producera egen el samtidigt 

som energibolagen i viss mån är villiga att stödja detta. Det faktum att egenproducerad el 

samstämmer dåligt med nuvarande lösningar kring hur el produceras verkar därför inte vara 

ett hinder för spridningen av småskalig elproduktion.  

 

Undersökningen visar även att kännedomen om vilka fördelar och nackdelar konceptet 

småskalig elproduktion kan ha för företaget är relativt god bland både energibolag och 

fastighetsföretag och det uppfattas inte som problematiskt att observera konceptet och 

tillgodogöra sig information om vilka konsekvenser det skulle få för företaget. De fall där 

fastighetsföretagen tvivlar på att den egna kunskapen är tillräcklig för att anamma konceptet 

är man öppna för ett samarbete med ett energibolag. Från energibolagen framkommer en 

skiftande intention att delta i spridningen av småskalig elproduktion, men undersökningen 

visar definitivt att det finns energibolag som är intresserade av modeller som på ett eller annat 

sätt involverar både energibolag och elanvändare i utnyttjandet av småskaliga 

elproduktionsanläggningar.  

 

Det största hindret för den småskaliga elproduktionens spridning ligger därmed i själva 

tekniken som i dagsläget uppfattas som kostsam och outvecklad. Attityden till teknikens 

lönsamhet är så pass negativ att den, trots beaktandet av bidrag och ändrade skatteregler 

uppfattas som mycket olönsam av alla intervjuade företag. Därtill tillkommer även en viss 

skepticism till teknikens funktionalitet, speciellt angående småskalig vindkraft, och specifikt 
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från elbolagens sida. Spridningen av småskaligt egenproducerad el är därför inte beroende av 

en attitydförändig till konceptets grundidé, utan snarare en förändring av tekniken och 

konceptets lönsamhet.  

 

Spridningen av småskaligt egenproducerad el är därför helt beroende av en förändrad attityd 

till tekniken och konceptets lönsamhet. En positiv attityd till innovationens grundide och en 

överlag positiv attityd till innovationen och dess attribut i stort har i detta fall alltså inte lett 

till överlag positiva intentioner att utnyttja konceptet. Detta visar på att en innovations 

relativa fördel, i synnerhet lönsamheten, är helt avgörande för spridningen av nya 

elproduktionslösningar trots att det finns en överlag positiv attityd till innovationens grundidé 

och inga andra betydande hinder för anammandet av innovationen. Vi riktar därmed kritik till 

den teoretiska referensram vi utgått från och menar att en överlag positiv attityd inte 

nödvändigtvis behöver leda till starkare intentioner, om den relativa fördelen inte är uppfylld. 

Vi menar därför att attityden till denna innovationens grundidé är mycket positiv, trots att den 

inte överensstämmer med nuvarande lösningar, medan acceptansen för eventuella 

kostnadsökningar som grundidén leder till är mycket liten.  

 

Småskalig elproduktion behöver sannolikt inte konkurrera prismässigt med konventionella 

alternativ då småskalig elproduktion uppfattas erbjuda ytterligare fördelar såsom en stärkt 

miljöprofil och en möjlighet att tydligt kommunicera framåtanda i miljö och energifrågor. 

Men undersökningen visar på att en kraftig förbättring av attityden till de småskaliga 

elproduktionsteknikerna och dess effektivitet måste ske för att konceptet ska ha en möjlighet 

att spridas. Generellt sätt finns det en stark framtidstro till att tekniken kommer att utvecklas 

och undersökningen visar på att det finns både energibolag och fastighetsföretag som 

påbörjat, eller har starka intentioner att påbörja projekt som behandlar småskalig elproduktion 

i syfte att testa tekniken, bidra till utvecklingen och stärka sin miljöprofil.  

 

Om det finns en ambition i samhället att småskalig elproduktion är en framtidslösning som 

kan öka produktionen av förnybar el anser vi att både beslutsfattare och tillverkare av 

småskaliga elproduktionsanläggningar ska lägga allt krut på att förbättra den småskaliga 

teknikens relativa fördel gentemot storskaliga alternativ. Det är därmed i dagsläget viktigare 

med monetära incitament än administrativa incitament då det i större utsträckning finns ett 

engagemang än en betalningsvilja. I och med att fastighetsföretagens attityd till att själva 

producera förnybar el är genomgående positiv och det finns en antydan till att även en del 

energibolag är intresserad av att stödja sina kunder med detta, är en viktig förutsättning för 

den småskaliga elproduktionens framtida spridning inom denna marknad redan är realiserad. 

Detta motiverar en fortsatt utveckling av tekniken för att möjliggöra billigare och effektivare 

elproduktion vilket enligt vår undersökning kommer att förbättra förutsättningarna för 

konceptet och öka spridningen.  

 

9.1 Framtida forskning 
 

Då den relativa fördelen, i synnerhet lönsamheten, har visat sig vara helt avgörande för den 

småskaliga elproduktionens framtida spridning är ett mycket viktigt forskningsproblem inom 

småskalig elproduktion att grundligt utreda vilka kostnader och intäkter konceptet medför i 

ett norrländskt klimat och hur mycket tekniken måste effektiviseras i precisa mått för att 

förändra attityden till konceptet och möjliggöra en framtida spridning. Vi anser också att det 

skulle vara intressant att undersöka hur mycket altruistiska miljömotiv och en stärkt 

miljöprofil väger upp de merkostnader som uppkommer relativt ett nuvarande elinköp. Detta 

för att uppskatta när och hur en eventuell teknikeffektivisering kan möta de goodwillfördelar 
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som finns och tillsammans skapa förutsättningar för den småskaliga egenproducerade elens 

spridning. 

 

Denna undersökning har visat att attityden till innovationens grundidé att småskaligt 

producera egen el är mycket positiv medan acceptansen för eventuella kostnadsökningar som 

grundidén leder till är mycket liten. Det skulle därför vara intressant att kontrollera om detta 

är ett allmänt särdrag för innovationer med tydlig miljöförankring eller om detta är unikt för 

just innovationen småskaligt egenproducerad el. Utifrån detta anser vi det även vara mycket 

intressant att mer generellt undersöka den relativa fördelens, då i synnerhet lönsamhetens, roll 

i attityden till gröna innovationer. Detta skulle med fördel kunna utföras genom en kvantitativ 

studie, där vi med den ökade förståelse som denna undersökning har bidragit med skulle 

rekommendera att den relativa fördelen ytterligare delades upp i mer specifika attribut, till 

exempel lönsamhet, produktivitet och miljöhänsyn. 

 

Vidare har denna uppsats visat på att det finns ett genomgående intresse från 

fastighetsföretagen att, under förutsättning att de producerar sin egen el, ha möjligheten att 

sälja delar av denna el till ett elhandelsföretag. Därtill har vi fått en första insikt i att det i en 

del fastighetsföretag och energibolag finns ett intresse för gemensamma modeller för 

anskaffning och drift av småskaliga elproduktionsanläggningar. Vi anser att en fördjupad 

kunskap om hur sådana affärsmodeller och en utbredd handel av el i detalj kan tillämpas 

kommer att vara viktigt för att elmarknaden i framtiden ska vara förberedda på en eventuell 

omfattande spridning av småskaligt egenproducerad el. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 – Mall vid kommunikation med företag 
 

Hej 

 

Vi är två civilekonomstudenter vid handelshögskolan i Umeå som skriver en D-uppsats om 

spridningen av småskalig elproduktion. Studien är inriktad mot norrländska fastighetsföretag 

och energibolag. Vårt syfte är att undersöka vilken kunskap och vilka attityder de båda 

parterna har till detta koncept och om det finns ett intresse från fastighetsföretagen och 

energibolagen att tillsammans producera el.  

 

Vi vill därför göra en ca 30min lång intervju med dig någon gång mellan den X och X.  

 

Bilaga 2 – Intervjumall fastighetsföretag 
 

1. Introduktion: Frågeställningar kring el och miljö 

  

Vilket ansvarsområde har du inom företaget? 

 

 Hur stor del av era fastigheter är bostäder respektive lokaler? 

 

Har ni någon miljöpolicy när det gäller inköp och förbrukning och av el? 

 

 Utveckla: Nu och i framtiden? Varför/Varför inte? 

 

2. Vetande om småskaligt egenproducerad el 

 

 Vad vet ni om småskalig elproduktion? 

  

Utveckla: Vad vet ni om tekniken (sol och vindkraft)? 

 

Utveckla: Vad vet ni om lagar och regleringar kring småskalig elproduktion? 

 

Utveckla: Finns det några övriga omständigheter som utgör särskilda möjligheter eller 

hinder för småskalig elproduktion? 

 

För att alla våra respondenter ska få samma information så läser vi nu upp ett stycke som 

kort förklarar småskalig elproduktion.  
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Småskalig elproduktion möjliggörs bland annat av små vindkraftverk och solpaneler som 

placeras i anslutning till den byggnad där elen används, till exempel på ett hustak. 

Elproduktion som utnyttjar sol och vind har inte ett konstant produktionsflöde, utan kan vid 

olika tidpunkt, beroende på väder, producera olika mycket el. Detta medför att den 

småskaliga elproducenten, trots den egna produktionen, kommer att behöva ett eltillskott de 

dagar då vädret inte tillåter elproduktion. Om anläggningen har anslutits till elnätet och ett 

avtal skrivits med ett elhandelsföretag kan emellertid den småskaliga elproducenten även 

sälja el.  

 

3. Uppfattning till att delvis vara självförsörjande av el genom småskalig elproduktion 

  

Har ni inom verksamheten någon gång diskuterat att producera egen el småskaligt?  

 

Om ja: har ni gjort seriösa utvärderingar om fördelar/nackdelar med detta? 

 

Om ja: Vilken teknik (sol eller vind) är ni mest intresserad av?  

 

Om nej: Varför tror du att ni inte har det?  

 

Om ja eller nej: 

 

Utveckla: Vad tror du att en småskalig produktion av egen el skulle innebära för 

företaget? (Möjligheter/ begränsningar) 

 

Utveckla: Tror ni att detta skulle uppskattas av era hyresgäster? 

Om ja: Hur då? Hur skulle ni kunna utnyttja detta? 

 

4. Fyra möjliga modeller för anskaffning och drift av småskalig elproduktion  

Lägger fram illustrationer och förklarar modellerna. Respondenten får fundera över dessa 

modeller och ställa eventuella frågor. Vi försöker uppmuntra till en öppen diskussion medan 

vi ställer följande konkreta frågor. 

 

Ansvar: Hur ser ni på anskaffning, ägandet och driften av produktionsanläggningen? Skulle 

ni föredra att ni har ansvaret för den, elföretaget har ansvaret för den eller att ni på något sätt 

har ett delat ansvar? 

 

Utveckla: Varför/varför inte? Ser ni några problem eller möjligheter med detta? 

 

Sälja: Hur förhåller ni er till möjligheten att sälja el till ett elhandelsföretag? (Endast sälja 

överskottsel eller sälja all förnyelsebar el som ni producerar och sedan köpa in billigare el 

som förbrukats i verksamheten) 

 

Utveckla: Varför/varför inte? Ser ni några problem eller möjligheter med detta? 
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Slutligen får respondenten ta ställning till vilken modell som är mest fördelaktig.  

 

Om de bestämmer sig för nr 1 eller 2: Denna modell är möjlig idag. Har ni funderat 

på att investera i detta och själva producera el? Om nej: Varför inte. 

 

Om de bestämmer sig för nr 3: Om denna modell skulle erbjudas till er, hur skulle 

detta förändra ert intresse för att själva producera el? Varför? 

 

Om de bestämmer sig för nr 4: Om denna modell skulle erbjudas till er, skulle ni då 

vara intresserade? 

 

Bilaga 3 - Modeller för ägande och drift av småskalig 
elproduktion 
 

Den blå färgen symboliserar energibolaget och den gröna färgen symboliserar 

elanvändaren. Färgen på cirkeln symboliserar vem som är ansvarig för kunskap, anskaffning 

och drift av den småskaliga elproduktionsanläggningen medan pilarna under och ovanför 

cirkeln symboliserar handel med el. 

 

 

 
Modell 1: Elanvändaren anskaffar själv produktionsanläggningen och köper 

den el han inte själv kan producera. Användaren säljer däremot inte el, utan elen 

används endast inom det interna nätet. 
 

 



76 

 

Modell 2: Elanvändaren anskaffar själv produktionsanläggningen och köper 

den el som han själv inte kan producera. Därtill säljer och köper han el med ett 

elhandelsföretag.  

 
Modell 3: Elanvändaren anskaffar produktionsanläggningen med stöd av 

energibolaget och får hjälp med kunskap, installation och drift (T.ex. leasing, 

köp på avbetalning eller delägarskap).  Vidare bedriver elanvändaren och 

energibolaget någon form av elutbyte som avtalats innan anläggningen 

anskaffas. 
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Modell 4: Elanvändaren tillåter energibolaget att placera en småskalig 

elproduktionsanläggning på en eller flera fastigheter i utbyte mot en lägre 

elräkning.  

 

Bilaga 4 - Intervjumall energibolag 
 

1. Introduktion 

 

Vilket ansvarsområde har du inom företaget? 

 

2. Vetande om småskaligt egenproducerad el 

 

Är ni involverade i någon form av småskalig förnyelsebar elproduktion i dagsläget? 

 

Vilken kunskap anser du finns inom företaget kring småskalig elproduktion? 

 

Utveckla: Vad vet ni om den småskaliga tekniken (sol och vindkraft)? 

 

Utveckla: Vad vet ni om lagar och regleringar kring småskalig elproduktion? 

(Skatteregler, skyldighet att ansluta och att köpa el från småskaliga elproducenter 

osv.) 

 

Utveckla: Finns det några övriga omständigheter som utgör särkillda möjligheter eller 

hinder för småskalig elproduktion? 

 

3. Uppfattning om konceptet småskaligt egenproducerad el 

 

Hur ser ni på spridningen av småskalig elproduktion? 
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Utveckla: Ser ni att det finns några problem/möjligheter med detta? 

 

Hur förhåller ni er till företagskunder som själva vill producera el?  

 

Har ni i dagsläget någon kontakt med företag som vill detta? 

 

Är ni i dagsläget intresserade av att hjälpa ett sådant företag? 

 

Utveckla: Varför/varför inte? 

  

Utveckla: Vad tror du att en involvering i småskalig elproduktion skulle innebära för 

företaget? (Möjligheter/ begränsningar) 

 

Utveckla: Tror ni att detta skulle uppskattas av era kunder? 

Om ja: Hur då? Hur skulle ni kunna utnyttja detta? 

 

4. Intention – Beslut att anamma eller förkasta småskalig elproduktion 

Denna rubrik innebär en utveckling av vilken avsikt elföretagen har att involveras i 

småskalig elproduktion.  

 

Skulle ni kunna tänka er att skriva ett avtal med en elkund (t.ex. ett fastighetsföretag) 

om att köpa småskaligt producerad förnyelsebar el? 

 

Utveckla: Ser ni några fördelar/problem med ett sådant avtal? 

 

Skulle ni kunna tänka er att tillsammans med era elkunder anskaffa och underhålla 

småskaliga produktionsanläggningar?  

 

Utveckla: Varför/varför inte? Ser ni några problem eller möjligheter med detta? 

 

Skulle ni kunna tänka er att placerar en småskalig elproduktionsanläggning på 

elkundens tomt eller byggnad i utbyte mot lägre elräkning eller någon annan typ av 

avtal? 

 

Utveckla: Varför/varför inte? Ser ni några problem eller möjligheter med detta? 
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