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tillsammans med samtliga opponenter bidragit med vägledning, uppmuntran samt inspiration.
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ABSTRACT
PURPOSE
The purpose of this study is to describe how companies on the district heating market
implements their investment analysis, identify which risks and uncertainties exists within
investments in district heating and define the implementation of risk management.

THEORETICAL FRAMEWORK
The theoretical framework includes two main sections: Financial theory and District heating
theory. Some of the introduced theories are: Knight’s definition of risk and uncertainty,
Lygnerud’s risk management model, discounted cash flow methods, discount rate, sensitivity
and risk analysis, solidity, risk areas in district heating, price dialogue and Nils Holgersson
investigation.

RESULTS
Before companies on the district heating market make an investment there are various
methods to assess the investment’s most important factors; economic value and
environmental benefit. Every investment involves risks and uncertainties that must be
managed by accepting, minimizing, avoiding or eliminating with different interventions. It is
essential for companies to implement risk management to remain active on the district
heating market.

CONCLUSIONS
●

Companies use discounted cash flow methods, discount rate, sensitivity and risk
analysis and solidity when making investment analysis.

●

The primary risks are costly main investments, maintenance costs, production
breakdown, competition, demand, price and politics.

●

The risk interventions most frequently used are diversification, continuous
maintenance, participate in planning, price dialogue, Nils Holgersson investigation,
agreement construction and attend to political decisions.

Keywords
investment analysis, risk, uncertainty, risk management, district heating, profitability,
environmental benefit, business administration
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SAMMANFATTNING
SYFTE
Syftet med studien är att beskriva hur företag på fjärrvärmemarknaden genomför sin
investeringsbedömning, identifiera vilka risker samt osäkerheter som föreligger inom
fjärrvärmeinvesteringar och kartlägga hur riskhantering implementeras.

TEORETISK REFERENSRAM
Studiens teoretiska referensram omfattas av två huvudsakliga avsnitt: Finansiell teori och
Fjärrvärmeteori. Berörda teorier är bland annat Knights definition av risk och osäkerhet,
Lygneruds riskhanteringsmodell, DCF-metoder, kalkylränta, känslighets- samt riskanalys,
soliditet, riskområden inom fjärrvärme, prisdialogen samt Nils Holgerssonundersökningen.

RESULTAT
Innan företag på fjärrvärmemarknaden genomför en investering så används diverse metoder
för att bedöma investeringens främsta faktorer; ekonomiskt värde samt miljönytta. I samband
med investeringar tillkommer risker samt osäkerheter som på olika sätt måste hanteras genom
att accepteras, minimeras, undvikas eller elimineras med hjälp av olika åtgärder.
Riskhantering är av stor vikt för att företag fortsatt ska kunna vara verksamma på marknaden
för fjärrvärme.

SLUTSATSER
●

Vid investeringsbedömning använder sig företag av DCF-metoder, kalkylränta,
känslighets- och riskanalyser samt soliditet.

●

De främsta riskerna är kostsamma grundinvesteringar, underhållskostnader,
produktionsavbrott, konkurrens, efterfråga, pris och politik.

●

De mest påtagliga riskhanteringsåtgärderna är riskspridning, kontinuerliga underhåll,
delaktighet
i
planering,
prisdialogen,
Nils
Holgerssonundersökningen,
avtalskonstruktion, uppmärksammande samt bemötande av politiska beslut.

Nyckelord
investeringsbedömning, risk, osäkerhet, riskhantering, fjärrvärme, lönsamhet, miljönytta,
företagsekonomi
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VOKABULÄR OCH DEFINITIONER
Risk:

Förhållande som på ett objektivt sätt går att mäta samt
sannolikhetsberäkna.

Osäkerhet:

Förhållande som på ett objektivt sätt inte går att mäta
eller sannolikhetsberäkna.

Värdeadditivitet:

Summan av projekt och investeringar utgör företagets
värde.

Diversifiering:

Risker sprids.

Beräknande kulturer:

Kvantitativa metoder prognostiserar framtiden.

Visualiserande kulturer:

Kvalitativa metoder prognostiserar framtiden.

DCF-metoder:

Metoder som har kapitalets alternativkostnad i
beaktande.

NPV-metoden:

Beräknar nettonuvärdet på en investering.

IRR-metoden:

Beräknar förväntad avkastning från en investering.

Pay-back-metoden:

Beräknar återbetalningstiden på en investering.

Kalkylränta:

Avkastningskrav på det investerade kapitalet.

Känslighetsanalys:

Iscensättande av olika utfall.

Riskanalys:

Bedömer sannolikheten för olika konsekvenser.

Soliditet:

Eget kapital som finansierat en investering.

Synergi:

Gemensam tillverkningsprocess billigare än separat
tillverkning.

Prisdialogen:

Dialog mellan parter på fjärrvärmemarknaden.

Nils Holgerssonundersökning:

Jämför energipriser.
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1 INLEDNING
I detta introducerande kapitel presenteras först bakgrunden. Därefter leds fokus in på
problemdiskussionen där ett smalare problemområde berörs med inriktning på
studiens mest intresseväckande aspekter. Slutligen mynnar inledningen ut i uppsatsens
forskningsfråga, syfte, avgränsningar, metodologi och litteratursökning samt
kunskapsuppfattning och metodansats.

1.1 BAKGRUND
Det finns sällan någon garanti på att ett företags investering kommer att ge en önskvärd
framtida avkastning (Brealey, et al., 2014). För att företag ska genomföra en investering med
hög risk så bör den förväntade avkastningen vara högre än för andra eventuella investeringar
som har en lägre risk (Brealey, et al., 2014). I en ekonomi som är marknadsbaserad anses
risker och osäkerheter utgöra en förutsättning inom företagande (Knight, 1964).
Rådande klimatförändringar och miljökatastrofer är anledningen till att intresset ökar inom
förnybar energi samt energieffektivisering i form av fjärrvärme (Europaparlamentets och
rådets direktiv 2009/28/EG). Som en påföljd från finanskrisen råder det dessutom ett ökat
intresse inom riskhantering. Det är dock ingen självklarhet att risker hanteras inom företag,
däremot finns studier som visar på en fördelaktighet om företaget hanterar risker de själva har
mest kompetens inom (Brealey, et al., 2014).
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG innehåller ett mål om att förnybar energi
ska öka med 20 procent till år 2020. Utbyggnaden av infrastrukturen för fjärrvärme är av stor
vikt för att kunna uppfylla målet och samtidigt göra en god insats för den hårt drabbade
miljön. Utsläppen av växthusgaser står för det mest globala miljöproblemet och det
effektivaste sättet för att reducera problemet är att genomföra energieffektiviseringsåtgärder i
en nära relation med utvecklingen av förnybara energikällor (Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/28/EG). Den främsta fördelen med fjärrvärme är att uppvärmningsformen inte
genererar lika stora utsläpp av växthusgaser som andra uppvärmningsalternativ som baseras
på fossila bränslen (Frederiksen & Werner, 2014).
I slutet av 2015 stod fjärrvärme för 13 procent av den totala energianvändningen i Sverige
(Ekonomifakta, 2017). Sett över tid och utifrån Figur 1 på nästa sida har leveranser av
fjärrvärme haft en stadig ökning i Sverige fram till år 2010 för att därefter sjunka.
Variationerna beror främst på ökad energieffektivisering, ökad konkurrens från andra
uppvärmningsalternativ samt varmare klimat, enligt S. Werner (personlig kommunikation, 24
april, 2017).
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Figur 1. Fjärrvärmeleveranser 1955-2015. (Källa: Svensk Fjärrvärme, 2016. Egen illustration)

Flerbostadshus och lokaler är Sveriges främsta fjärrvärmeanvändare men trots ett stort
intresse och en historiskt ökad andel av fjärrvärmeanvändning finns det erkända risker och
osäkerheter inom investeringar som kan göra fjärrvärmeföretagen eftertänksamma
(Frederiksen & Werner, 2014).
I dagsläget kan energiföretag investera i en mängd olika energikällor för att möjliggöra
produktion av värme. Företag bör ha utgångspunkten att en investering ska genomföras så att
det generella värdet maximeras (Brealey, et al., 2014). På fjärrvärmemarknaden diversifierar
sig företagen och det råder en synergiekonomi som möjliggör en billigare gemensam
tillverkningsprocess jämfört med om produktionen hade skett separat (Frederiksen & Werner,
2014). Avfallsförbränning, återvunnen värme via industriprocesser samt kraftvärme är
exempel inom synergiekonomi (Frederiksen & Werner, 2014). Enligt S. Werner har stora och
kapitalstarka företag med omfattande fjärrvärmesystem också en bredare valmöjlighet vad
beträffar olika bränslealternativ vid fjärrvärmeproduktion, vilket ger en ökad flexibilitet
(personlig kommunikation, 24 april, 2017). Däremot är diversifiering inte händelsevis alltid
kompatibel med den grundläggande finansiella teorin vad gäller riskhantering (Berk &
DeMarzo, 2014). Somliga forskare menar istället att fokus bör ligga på kärnverksamheten
inom företag (Froot, et al., 1994).

1.2 PROBLEMDISKUSSION
Fjärrvärmetillförseln utgör en stor del av värmeförsörjningen inom städerna och följer vidare
ett fortsatt expansionsmönster i samhället (Frederiksen & Werner, 2014). EU:s direktiv som
tagits fram för att öka den allmänna förnybara energianvändningen med 20 procent till år
2020 har med stor sannolikhet varit en bidragande faktor till att fjärrvärmen blivit allt mer
attraktiv (Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG). Utifrån ett nationellt
perspektiv införde Naturvårdsverket i Sverige ett Klimatinvesteringsprogram, Klimp, som
pågick mellan 2003 och 2012. Ekonomiska stöd inom energiåtgärder tilldelades i hög grad till
fjärrvärmeföretag vilket har främjat utbredningen av fjärrvärme (Naturvårdsverket, 2013).
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Expansionen har däremot inte varit helt problemfri och många resonemang har uppkommit
angående fjärrvärmens fördelar och nackdelar. Kritik riktas från allt mellan fjärrvärmens
naturliga monopol till fjärrvärmeolyckor (Frederiksen & Werner, 2014). En av de största
riskerna med att investera i fjärrvärme är att det är en starkt kapitalintensiv bransch där det
krävs stora resurser för att kunna genomföra grundinvesteringen och bekosta underhåll samt
uppdateringar av befintliga anläggningar (Frederiksen & Werner, 2014). En annan stor risk
inom fjärrvärmeinvesteringar är det stora ansvaret som tillkommer. Skulle det ske något
avbrott i leveransen av fjärrvärme kan det orsaka en stor samhällskris och det är av högsta
vikt att företagen ser över en trygg energiförsörjning för att undvika detta fenomen
(Frederiksen & Werner, 2014). År 2015 inträffade det ett avbrott i fjärrvärmeleveransen i
Lund på grund av ett läckage i fjärrvärmeföretaget Kraftringens ledningar. Det orsakade en
stor fjärrvärmeolycka som tog en människas liv och gav upphov till flera personskador. Det
är dock ovanligt att så pass allvarliga incidenter inträffar på grund av ett läckage, berättar M.
Olsson på Kraftringen (personlig kommunikation, 25 april, 2017). En risk som däremot är
extremt påtaglig för fjärrvärmeföretagen, men som är nästintill omöjlig att hantera, är
väderförhållandena. Vädret påverkar efterfrågan som därefter påverkar företagens lönsamhet.
Fjärrvärmens lönsamhet är helt beroende av anslutningsgrad, kundernas energikonsumtion
samt aktuella fjärrvärmepriser (Frederiksen & Werner, 2014). Företagen kan inte luta sig
tillbaka på ekonomiska stöd då dessa inte är någon självklarhet på grund av begränsad
existens, enligt D. Friberg på Energimyndigheten (personlig kommunikation, 27 februari,
2017).
Oavsett kringliggande risker och osäkerheter inom fjärrvärme så finns det ett påtagligt
intresse att genomföra fjärrvärmeinvesteringar, vilket påvisas över hela världen och inte
minst i Sverige (Frederiksen & Werner, 2014). Få investeringar är dock garanterade att
inbringa en given lönsamhet då risker och osäkerheter är återkommande faktorer i företagens
värld. Således måste ett val göras vad gäller att acceptera, minimera, undvika eller eliminera
risker och osäkerheter (Brealey, et al., 2014).
Vad som kan vara svårt att bedöma inom fjärrvärmeinvesteringar är fortsatt efterfråga på
fjärrvärme, framtidens fjärrvärmepriser samt konkurrenternas utveckling (Frederiksen &
Werner, 2014). Det är i synnerhet dessa tre faktorer som gemensamt med tillgång på
biprodukter fastställer lönsamheten i en fjärrvärmeinvestering enligt S. Werner (personlig
kommunikation, 24 april, 2017). Inom riskerna med efterfråga, priser samt konkurrens så har
politiken en stark påverkan och genom nya direktiv samt miljömål kan företag på
fjärrvärmemarknaden få sämre förutsättningar (personlig kommunikation, S. Werner, 24
april, 2017).
Knight, en amerikansk ekonom, gjorde under 1900-talets början en studie på skillnaden
mellan risker och osäkerheter. Knight hävdade att risk var mätbart och kunde
sannolikhetsberäknas medan det inte gick att mäta eller sannolikhetsberäkna osäkerhet
(Knight, 1964). För att kunna bedöma en investerings ekonomiska värde och parallellt ha
risker och osäkerheter i beaktande finns det åtskilliga ekonomiska verktyg att ta hjälp av, till
exempel känslighetsanalyser och diskonteringsmetoder. När en riskbedömning har
3

genomförts kan företag börja undersöka lämpliga åtgärder för att kunna hantera risken
(Brealey, et al., 2014). För ett fjärrvärmeföretag kan det handla om att bedriva en
omvärldsbevakning med hänseende till bränsleprisutvecklingen för att i tid förebygga
olönsamma affärer samt förhindra avbrott i värmedistributionen, enligt S. Werner (personlig
kommunikation, 24 april, 2017).
Tiden är vidare en avgörande faktor inom den ekonomiska bedömningen och kan försvåra
potentialen att prognostisera framtidens utfall (Brealey, et al., 2014). Då
fjärrvärmeinvesteringar förknippas med diverse risker och osäkerheter så är vi nu framförallt
intresserade av att förstå hur företag förhåller sig och tar hänsyn till nämnda omständigheter
och hur fjärrvärmeinvesteringar bedöms.

1.3 FORSKNINGSFRÅGOR
●

Hur genomförs investeringsbedömning inom företag på fjärrvärmemarknaden?

●

Vilka risker och osäkerheter har identifierats hos företag på fjärrvärmemarknaden som
kan ha inverkan på det ekonomiska värdet inom fjärrvärmeinvesteringar?

●

Hur genomförs riskhantering inom företag på fjärrvärmemarknaden?

1.4 SYFTE
Syftet med studien är att beskriva hur företag på fjärrvärmemarknaden genomför sin
investeringsbedömning, identifiera vilka risker samt osäkerheter som föreligger inom
fjärrvärmeinvesteringar och kartlägga hur riskhantering implementeras.	
  

1.5 AVGRÄNSNINGAR
I uppsatsen kommer metoder inom investeringsbedömning att beaktas. Risker inom
grundinvestering med kringliggande kostnader, konkurrens, efterfråga och fjärrvärmepris
samt politisk påverkan kommer att utvärderas tillsammans med hantering av riskerna.
Uppsatsen omfattar värmemarknaden och behandlar endast fjärrvärmeinvesteringar i Halland
och Västra Götaland.

1.6 METODOLOGI OCH LITTERATURSÖKNING
Inom det naturvetenskapliga området har vi generellt valt att begränsa oss till boken
“Fjärrvärme och fjärrkyla” skriven av Svend Frederiksen och Sven Werner (2014) som är en
omfattande kunskapskälla och lägger grunden för nästan all fjärrvärmeteori. Professor
Werner har även varit en explorativ expertintervjuperson i studien som efter hand har
besvarat kompletterande frågor inom fjärrvärme. Mindre intervjuer har även genomförts med
Energimyndigheten, Kraftringen, Nils Holgersson, Energiforsk, Fortum värme och Renova.
Den finansiella teoriinsamlingen har däremot varit mer övergripande och fler källor har
använts då teorierna tar avstamp i en samhällsvetenskaplig grund. “Principles of corporate
finance” av Brealey, Meyers och Allan (2014) samt “Corporate finance the core” av Berk och
DeMarzo (2014) har bidragit med den huvudsakliga basinformationen inom de finansiella
avsnitten. Genom vetenskapliga artiklar, exempelvis “Risk, Uncertainty and Profit” skriven
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av Knight (1964) och avhandlingen “Risk management in swedish district heating
companies” skriven av Kristina Lygnerud (2010), har det skett en gynnsam komplettering
mellan dessa och baskällorna.

1.7 KUNSKAPSUPPFATTNING OCH METODANSATS
Den grekiska filosofen Platon analyserade begreppet kunskap och kom fram till att det krävs
en sann uppfattning tillsammans med en god grund för sina åsikter för att kunna besitta
kunskap och faktiskt veta något (Nationalencyklopedin, 2017a). I verkligheten utvecklas ny
kunskap till följd av att tvivelaktiga hypoteser förkastas och en strikt vetenskaplig ansats
grundar sig i att pröva kunskapens gränser med syfte att ständigt förvärva ny kunskap och att
inte dölja en befintlig uppfattning (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Fenomenet
möjliggörs genom att problematisera verkligheten och att reflektion förs kring innevarande
kunskapssyn (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014).
Kunskaps- och vetenskapsteori är genomgripande och inom det ena området antas
verkligheten vara mätbar samt objektiv. Objektivitetsidealet kallas för positivism och berör
naturvetenskapliga studier (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). I det andra området antas
en subjektiv uppfattning vars innebörder kräver tolkningar och kunskap inom en social
verklighet. Detta perspektiv benämns som hermeneutik och berör samhällsvetenskapliga
studier och flera schatteringar finns mellan positivismen och hermeneutiken (Eriksson &
Wiedersheim-Paul, 2014). Det studerade problemet i denna uppsats behandlar ett
samhällsvetenskapligt forskningsområde och således hermeneutiken som kräver att helheten
och dess delar måste förstås och tolkas för att få inlevelse (Eriksson & Wiedersheim-Paul,
2014).
Då vår uppsats vilar sig på en samhällsvetenskaplig ansats har studier till den empiriska
insamlingen inhämtats från en verklighet som är socialt konstruerad (Eriksson &
Wiedersheim-Paul, 2014). Detta försvårar möjligheten att pretendera en objektiv uppfattning
i samma utsträckning som en naturvetenskaplig studie kan. Naturvetenskapen fick snabbare
acceptans gentemot den samhällsvetenskapliga vetenskapen och därför förespråkas ett mer
granskande förhållningssätt till kunskapen som finns inom samhällsvetenskapliga studier
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014).
Inom positivismen förekommer kvantitativa studier som grundar sig på en deduktiv
metodansats och information hämtas från befintliga teorier och begrepp. Inom hermeneutiken
görs det kvalitativa datainsamlingar med en induktiv metodansats som innebär att empiri är
utgångspunkten i analysen (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Det är två skilda
ytterligheter och forskningsarbetet skiljer sig åt markant beroende på vilken ansats som väljs.
Gemensamt för båda situationerna är dock att insamling och granskning krävs av empirisk
data och det är tidskrävande samt kostsamma insatser (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014).
Vår metodansats är i huvudsak induktiv då en kvalitativ fallstudie med ansats i empirisk
verklighet har genomförts. Metodansatsen är även deduktiv då redan förekommande teorier
samt begrepp används. Således tar studien avstamp i en kombination av både induktiv samt
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deduktiv metodansats. Efter hand kommer den empiriska verkligheten att bli mer begriplig
genom en utvecklad kunskap samt förståelse (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014).
Resultaten i vår uppsats mynnar ut i en subjektiv värdering av verkligheten då ett fåtal företag
i vår fallstudie gör att det är svårt att uppnå objektiva slutsatser samt en generalisering
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Detta leder inte till någon konflikt i förhållande till
vårt synsätt och huvudsyfte då arbetet inte händelsevis måste omfatta generalisering. Däremot
har vi eftersträvat en omfattande intersubjektivitet utifrån ett kunskapsteoretiskt perspektiv.
Intersubjektivitet innebär att en subjektiv tolkning kan upplevas likadant för flera olika
subjekt utöver de som utfört studien och att metoderna accepteras och kan nyttjas av fler
(Nationalencyklopedin, 2017b). För att göra uppsatsen mer tillförlitlig hoppas vi att vår
tolkning därför kan sympatisera med andra.
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2 TEORETISK REFERENSRAM
I det här kapitlet kommer teorin som utgör grunden för uppsatsen att redovisas. Den
teoretiska referensramen består av två etapper. Den första etappen berör finansiell
teori som är väsentlig för uppsatsen. Den andra etappen berör fjärrvärmeteori ur ett
generellt perspektiv. Slutligen följer en konklusion av uppsatsens teoretiska
referensram.

2.1 FINANSIELL TEORI
Under följande avsnitt kommer det redogöras för de finansiella teorierna som lägger grunden
för studien. Inledningsvis följer en presentation av ekonomiskt värde och risk samt osäkerhet
då begreppen har en avgörande roll för studien. Vidare fortsätter en genomgång av varför risk
och osäkerhet kan ha en sådan central betydelse inom företag som sedan kopplas till en plan
över riskhantering. Sedan kartläggs diverse företagskulturer och en selektion av
konventionella metoder som kan bedöma det ekonomiska värdet i en investering.
	
  
2.1.1 Olika perspektiv på ekonomiskt värde
Utifrån ett finansiellt perspektiv så uttrycks organisationens långsiktiga liv genom finansiella
termer (Nilsson, et al., 2010). Finansiell teori används inom företag för att lösa praktiska
problem utifrån att det efterfrågas ett ökat företagsvärde och kallas i detta sammanhang för
marknadsvärde. Företag gör utifrån ett ägarperspektiv investeringar med ett huvudsakligt
syfte; att maximera det ekonomiska värdet (Brealey, et al., 2014). En dyrbar investering kan
benämnas som en investering där avkastningen genererar ett minst lika stort belopp som
motsvarar ägarnas kapitalkostnad, det vill säga den alternativa möjligheten för avkastning.
Alla olika investeringar på marknaden inbringar en förhoppning om att i framtiden kunna ge
avkastning (Brealey, et al., 2014). Grundtanken med att ägarna bedömer företaget utifrån sitt
egna perspektiv är framförallt vanlig i den amerikanska företagskulturen men har under
senare årtionden även börjat implementeras i den svenska (Sandahl & Sjögren, 2005).
Det föreligger dock övriga teorier som förespråkar att alla företag inte händelsevis alltid har
ett mål om att det ekonomiska värdet ska maximeras (Berk & DeMarzo, 2014). Företag kan
istället föredra att placera kapital i investeringar med ett negativt värde för att snabbt kunna
växa och maximera företagets storlek genom att bygga upp ett imperium. I dessa fall
prioriteras storlek och tillväxt således framför lönsamhet (Berk & DeMarzo, 2014). Somliga
investeringar görs dessutom med miljön i beaktande där det förespråkas en balans mellan
lönsamhet och miljönytta (Alkaraan & Northcott, 2006).
“Sometimes we have to make investments due to environmental
considerations, which is important to preserve the business and to
maintain credibility and reputation. We’ll do those projects even
if they do not have a financial return.”
(Alkaraan & Northcott, 2006, p. 166)
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2.1.2 Definition av risk och osäkerhet
Risk definieras som möjligheten till en negativ utveckling eller ett negativt resultat i ett visst
händelseförlopp (Nationalencyklopedin, 2017c). Osäkerhet har en likartad definition där
framtidens utvecklingsprocess inte är en självklarhet eller att något kan medföra fara
(Nationalencyklopedin, 2017d). Termerna har således en nära relation och kan användas som
synonymer. Ekonomer har inte heller nödvändigtvis behov av att särskilja begreppen
(Nilsson, et al., 2010).
Knight var en amerikansk ekonom som beslutade sig för att särskilja risk och osäkerhet.
Knights definition av risk är att utfallet går att mäta och sannolikhetsberäkna på ett
betydelsefullt och objektivt sätt (Knight, 1964). Detta förutsätter att det finns tillgång till en
homogen grupp som innehar data som behandlar historiska utfall och tidigare erfarenheter.
Datan ska sedan gå att sammanställa samt analyseras med hjälp av statistisk metod (Knight,
1964). Som exempel går det att göra en beräkning av sannolikheten på ett objektivt sätt vid
tärningskast för att kartlägga möjliga utfall. Sannolikhetsberäkningen möjliggörs genom att
nödvändig information finns tillgänglig samt kunskap om vilka utfall som kan inträffa
(Knight, 1964). Knight definierar tvärtom osäkerhet som ett fall som inte går att mäta eller
sannolikhetsberäkna på ett betydelsefullt sätt utan innebär istället att utfall uppskattas på ett
subjektivt sätt (Knight, 1964). Subjektiva uppskattningar baseras inte på statistiska analyser
av tidigare data utan utgörs i synnerhet av personlig övertygelse, erfarenhet och instinkt
(Knight, 1964). Osäkerhet grundar sig framförallt i okunskap och bristfällig information
angående utfallen vilket försvårar möjligheterna att genomföra sannolikhetsberäkningar.
Detta beror på att vi lever i en komplicerad värld som ständigt förändras (Knight, 1964).
2.1.3 Varför riskhantera?
Riskhantering är inget modernt påfund utan tillämpades redan av Faraonerna i det forntida
Egypten utifrån Gamla Testamentets skrift. Allt började med en dröm där nötkreatur
insjuknade och majsfält vissnade. Risken förebyggdes genom att Farao köpte och lagrade
stora kvantiteter av mat (Froot, et al., 1994). Riskhantering behöver dock inte sträcka sig så
långt bak i historien, det räcker att återblicka på år 2007 när den stora finanskrisen drabbade
världen hårt. Riskansvaret uppmärksammades inom företag och likaså vikten av att inneha
kunniga medarbetare inom riskområdet (Mikes, 2011).
“This environment has absolutely underscored the need for that
person. But it’s not just credit risk. It’s operational risk, reputation
risk, and so on. Nobody wants another 2007.”
(Mikes, 2011, p. 226)
I dagens läge är värdeadditivitet en teori som utgör en grundläggande roll inom finansteorin
och representerar värdet för hela företaget. Teorin menar att värdet av företaget är lika med
summan av alla dess projekt och investeringar (Berk & DeMarzo, 2014). Modigliani och
Miller skapade ett teorem under 1950-talet som poängterar att ett företags ekonomiska värde
genereras på tillgångssidan. Goda investeringar är verktyget till ett värdefullt samt
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framgångsrikt företag och en lyckad investering leder till bra avkastning och utgör vidare
ersättningen som tilldelas ägaren (Froot, et al., 1994).
Med alla investeringar följer risker men företag väljer ofta att hantera och minimera dessa
genom att diversifiera sin verksamhets portfölj. På marknaden finns det specifika risker som
går att eliminera genom diversifiering och enligt Markowitz portföljteori sker detta genom att
stora uppsättningar av olika delar inom företaget sprider riskerna (Brealey, et al., 2014). Det
finns också marknadsrisker som alltid kommer att existera, oavsett hur väl företaget
diversifierat sig. Diversifiering kan inte eliminera riskerna, de förflyttas bara från ett område
till ett annat (Brealey, et al., 2014). Skulle företagen dra alltför långtgående slutsatser inom
diversifiering skulle riskhanteringen inte vara till någon nytta då det för ägarnas del inte
uppstår något värde (Froot, et al., 1994).
Portföljteorin och värdeadditivitetsteorin måste inte tvunget tillämpas för att kunna
riskhantera inom ett företag. Vikten läggs snarare på att företag är medvetna om riskerna som
berör deras huvudsakliga verksamhet samt de risker som inte påverkar (Brealey, et al., 2014).
Ett viktigt förhållande att beakta är att riskhantering står i nära relation till företagets storlek,
ju större företag desto större riskhantering (Lygnerud, 2010). Som ett resultat av att dagligen
exponeras för risker så förväntas chefer att organisera arbetet med riskhantering så att
önskvärda utfall uppnås. Chefer har således riskrelaterade mål som företag eftersträvar att nå
(Lygnerud, 2010).
Det föreligger ett stabilt samband mellan den förväntade risken samt den framtida
avkastningen och investerare yrkar på att en ökad risk innebär en ökad möjlighet att få större
avkastning (Brealey, et al., 2014). Att försöka eliminera all risk skulle således vara
meningslöst ur ett lönsamhetsperspektiv då företaget måste ta risker för att erhålla en
avkastning på investeringarna (Brealey, et al., 2014). Knight (1964) talade om att hans teorier
grundade sig i att framtiden är oviss och att osäkerheten är en determinant för att kunna
uppnå vinst. Argument talar för att företagens existens delvis bygger på att risker och
osäkerheter förekommer på marknaden (Nilsson, et al., 2010). Studier påvisar att
riskhantering under många omständigheter är betydelsefullt för företaget (Berk & DeMarzo,
2014).
Det generella målet inom riskhantering för företag är att säkerställa ett stadigt kassaflöde för
att kunna åstadkomma värdeskapande investeringar (Froot, et al., 1994). Likvida medel som
genereras internt är nyckeln till att göra bra investeringar då investeringsbesluten inte
tenderar att bli lika drastiska (Froot, et al., 1994). Utgångspunkten för ett välgrundat beslut är
vidare att endast investera under omständigheter där nettonuvärdet, det vill säga skillnaden
mellan ett projekts värde och dess kostnader, är över noll och att inte investera när
nettonuvärdet är under noll (Brealey, et al., 2014). En “dålig” investering, som innebär att
förväntad avkastning inte erhålls, kan under ett långsiktigt perspektiv bidra med kraftigare
konsekvenser än vad förlusten för grundinvesteringen gör (Nocco & Stultz, 2006). Det
föreligger således en risk som innebär att totala förlusten inom företaget är större än förlusten
som kan kopplas till en specifik investering (Froot, et al., 1994). Att beakta riskhantering kan
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vara en faktor som ökar det ekonomiska värdet i företaget och minskar riskerna inom
investeringar. Det förutsätter dock att företaget klargjort vad riskhanteringen har för syfte för
att negativa konsekvenser inte ska uppstå (Froot, et al., 1994). Samtidigt måste det göras en
avvägning om var riskhantering går till överdrift för att en möjlighet att investera inte ska gå
förlorad (Alkaraan & Northcott, 2006).
“If you want to prepare to make an investment by collecting all the information
you might want and being 100 % happy with the integrity of that information,
you might considerably minimise the risk, but it’s likely that you’ll miss the
opportunity because you spend so much time gathering the information.
(Group Finance Director.)”
(Alkaraan & Northcott, 2006, p. 164).
2.1.4 Riskhantering
Riskhantering inom fjärrvärmeverksamheten utgår från flera olika steg (Lygnerud, 2010):
1. Riskhanteringsansvar - Ansvaret för riskhantering måste fördelas mellan
verksamhetens anställda
2. Riskidentifiering - Tänkbara riskhändelser identifieras kontinuerligt. Genomförs
vanligen via gemensamma idéjakter för att minimera eventuella svagheter och hot,
ofta med hjälp av SWOT-analyser
3. Riskanalys - Erfaren personal tillsammans med övrig teknik genomför analyser över
tänkbara risker
4. Strategi för risker - Förhindra att riskerna exponeras och minimera konsekvenserna
om riskerna uppstår
5. Riskåtgärdsplanering - Studerar tidigare dokumenterade register av fjärrvärmerisker
inom aktuell verksamhet samt inom övriga fjärrvärmeverksamheter
6. Kontroll - Dokumentation av objektiv riskhantering genomförs tillsammans med
uppföljning av målet
6a. Dokumentation av riskrelaterade mål - Sker främst i styrdokument och
styrprotokoll
6b. Uppföljning av riskrelaterade mål - Sker främst genom kvalitativ
uppföljning inom respektive fjärrvärmeverksamhet
2.1.5 Beräknande eller visualiserande kultur
En ökad medvetenhet om att diverse omständigheter kan påverka företag på ett negativt sätt
har lett till ett större intresse för riskhantering (Froot, et al., 1994). Ur ett allmänt perspektiv
kan intresset för kontroll och hantering av risk sägas öka efter att nya kriser drabbat branscher
över tiden. Metoderna som kan användas för att minska risker och osäkerheter är många och
applicering av metoderna varierar (Mikes, 2011).
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Det finns två studerade kulturer som båda har olika synsätt på vad risk och osäkerhet
egentligen innebär. Den första studerade kulturen, beräknande kultur, innebär att framtida
risker hanteras genom att verklighetsmodeller skapas utifrån att risker mäts och aggregeras
(Mikes, 2011). Starkt värde sätts på kvantitativa metoder och historisk data är av stor vikt för
att kunna bedöma framtidsutsikterna. Det föreligger ett hopp om att riskhanteringen ska
automatiseras genom att risker som företag utsätts för kvantifieras. Kvalitativa bedömningar
kompletterar stundtals siffrorna, som inte alltid är helt korrekta och kan vilseleda företag in i
en felaktig trygghet. Kulturen tillämpas bra under stadiga förhållanden och kan påskynda
beslut. Under föränderliga förhållanden kan kulturen istället ge ett perspektiv som är alldeles
för simpelt gentemot det verkliga utfallet (Mikes, 2011).
Den andra studerade kulturen, visualiserande kultur, innebär att riskerna inte fullt ut kan
beräknas utan framtidens utfall visualiseras med kvalitativa metoder som grundas på
instinkter samt erfarenheter. En viktig faktor inom riskhantering är att utveckla mjukare
instrument för att rama in och gestalta risker och osäkerheter som inte går att mäta. Kulturen
har en skepsis gentemot siffror och uppfattar kvantitativa metoder som trendindikatorer
snarare än helt verklighetstrogna (Mikes, 2011). 	
  
	
  
2.1.6 Grunden inom investeringsbedömning - kalkylmetoder
Inom investeringsbedömning är det grundläggande att använda sig av diverse kalkylmetoder
för att kunna utvärdera om en investering är värdemaximerande eller inte. Kalkylerna beaktar
investeringens kostnader samt intäkter och eventuella restvärden som kan uppkomma under
dess ekonomiska livslängd, hänsyn tas inte till så kallade “sunk costs” (Brealey, et al., 2014).
Diskonteringsmetoderna1 är ur ett forskarperspektiv de mest rekommenderade kalkylerna vid
beräkning av det ekonomiska värdet i en investering (Sandahl & Sjögren, 2005). I DCFmetoderna ingår nettonuvärdesmetoden2, IRR-metoden samt pay-back-metoden (Brealey, et
al., 2014). I praktiken appliceras oftast flertalet metoder tillsammans för att kunna göra en
utförlig bedömning av investeringens ekonomiska värde (Sandahl & Sjögren, 2005).
Det kan föreligga ytterligare användningsområde för kapitalet än för just den specifika
investeringen och denna situation tas i beaktning vid nyttjande av DCF-metoderna (Brealey,
et al., 2014). Hänseendet gör det lättare för företag att avgöra vilken investering som är bäst
lämpad och gynnar företagets ekonomiska tillväxt med avseende att skapa högst
vinstmaximering för ägarna (Brealey, et al., 2014). DCF-metoderna har kontinuerligt fått ett
ökat användande men det föreligger ännu meningsskiljaktigheter vad gäller metodernas
tillämpningsområden utifrån ett teoretiskt samt praktiskt perspektiv (Sandahl & Sjögren,
2005).

1
2

Kallas i fortsättningen för DCF-metoderna
Kallas i fortsättningen för NPV-metoden
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2.1.7 NPV-metoden (Net Present Value)
NPV-metoden är en DCF-metod där ett kassaflöde diskonteras med en uttalad kalkylränta
som ska reflektera företagets avkastningskrav (Brealey, et al., 2014). Nettonuvärdet utgörs av
summan av total investeringskostnad och diskonterat kassaflöde. Representerar nettonuvärdet
noll eller ett högre belopp är investeringen lönsam (Brealey, et al., 2014).
2.1.8 IRR-metoden (Internal Rate of Return)
IRR-metoden grundar sig på NPV-metoden (Brealey, et al., 2014). Istället för att söka efter
det absoluta värdet så efterfrågas kalkylräntan då investeringen har ett nettonuvärde som är
noll. Metoden symboliserar avkastningen som en investering förmodas generera, då med
hänsyn till kapitalkostnaden (Brealey, et al., 2014).
2.1.9 Pay-back-metoden
Pay-back är den enklaste och mest nyttjade metoden vilken används för att beräkna hur lång
tidsperioden är innan investeringen är återbetald. Metoden beaktar inte kapitalets
alternativkostnad (Brealey, et al., 2014).
2.1.10 Övriga investeringsbedömningsmetoder
När en investering omfattar en risk så ökar nyttjandet av framförallt DCF-metoderna för att
möjliggöra en investeringsbedömning (Sandahl & Sjögren, 2005). Ökade risker innebär
generellt ökade krav på investeringen och kalkylmetoderna går ur en praktisk synvinkel att
anpassa och justera genom att tillämpa kvantitativa samt kvalitativa bedömningar (Sandahl &
Sjögren, 2005). Inom svenska företag är kvalitativa metoder det främsta verktyget och
erfarenhet har en viktig roll vad gäller analysering av ett framtida kassaflöde (Sandahl &
Sjögren, 2005). Ur ett teoretiskt perspektiv är det dock kvantitativa metoder som föredras
inom riskjustering (Sandahl & Sjögren, 2005).
2.1.11 Kalkylränta
Kalkylränta motsvarar räntesatsen som speglar avkastningskravet på det investerade kapitalet.
Metoden används för att möjliggöra jämförelse av värden mellan olika investeringar och är
grundläggande för att genomföra investeringskalkyler samt bedömning av det ekonomiska
värdet. Metoden brukas ofta inom företag i samband med att NPV-metoden används
(Brealey, et al., 2014).
2.1.12 Känslighetsanalys
Metoden, även kallad scenarioanalys, tillämpas för att erhålla en bättre uppfattning vad gäller
påverkan i en investerings ekonomiska värde då vissa faktorer förändras (Brealey, et al.,
2014). Vanligtvis iscensätter företagen optimistiska, pessimistiska samt normala utfall.
Metoden kan även kombineras med en analys över break-even för att upplysa företag hur
länge en investering kan uppvisa negativa siffror innan företaget börjar förlora pengar
(Brealey, et al., 2014).
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2.1.13 Riskanalys
Metoden används för att bedöma sannolikheten för att oönskade situationer ska uppstå och
vilka konsekvenser som medförs. Beslut kan sedan fattas utifrån analysen för att minimera
eventuella risker, både på kort och lång sikt (Aven, 2008).
2.1.14 Soliditet
Metoden innebär ett nyckeltal vilket återger andelen av företagets tillgångar som har
finansierats med det egna kapitalet inom företaget. Soliditet bedömer företagets
betalningsförmåga under lång sikt (Brealey, et al., 2014). En hög soliditet motsvaras av att
företaget till stor del finansierar företaget med eget kapital. 100 procent soliditet innebär
finansiering av endast eget kapital och noll procent soliditet innebär istället att företaget inte
har något eget kapital (Brealey, et al., 2014).
2.1.15 Utvärdering av kalkylmetoder
Det föreligger dock en del dilemman vad gäller att enbart använda sig av kalkylmetoder som
bedömer det ekonomiska värdet genom investeringskostnad samt kassaflöden (Sandahl &
Sjögren, 2005). Metoderna garanterar inte att bedömningen blir korrekt och det är även lätt
att göra en allvarlig felbedömning på det ekonomiska värdet (Brealey, et al., 2014). Det kan
därför vara till en fördel att komplettera beräkningskalkylerna med övriga metoder i
situationer då investeringen är kapitalkrävande och kännetecknas av många
osäkerhetsfaktorer (Sandahl & Sjögren, 2005). Inom investeringsbedömning är erfarenhet
samt instinkt två viktiga verktyg att kunna omsätta i praktiken. Då metoderna inte behandlar
statistiska analyser som härstammar från empiriskt material kan dessa metoder kallas för
kvalitativa (Sandahl & Sjögren, 2005).

2.2 FJÄRRVÄRMETEORI
Under följande avsnitt redogörs för den huvudsakliga teorin som förknippas med
investeringar inom fjärrvärme. Först presenteras generella risker i fjärrvärmebranschen för att
sedan gå vidare till fjärrvärmens förutsättningar. Därefter redovisas risker inom investeringar,
konkurrens, efterfråga, fjärrvärmepris samt politik.	
  
	
  
2.2.1 Allmänt observerade risker i fjärrvärmebranschen
Inom värmemarknaden föreligger det diverse risker inom investeringar av värmekällor.
Riskerna inom fjärrvärme kommer att sammanställas inom tre olika områden som grundar sig
på Lygneruds avhandling som beaktar risker för fjärrvärmeföretag (Lygnerud, 2010):
●

Anläggningsrisk - Kartlägger risker inom avbrott, produktion, byggkostnader och
kapitalplacering

●

Marknadsrisk - Kartlägger risker inom konkurrens, efterfråga, fjärrvärmepris och
bränslepris

●

Politisk risk - Kartlägger risker inom miljömål, tillstånd, skatter och direktiv
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2.2.2 Fjärrvärmens förutsättningar
Den grundläggande idén inom fjärrvärme är att bruka lokala värmeresurser och bränslen vilka
i annat fall skulle förfaras. Vid högtryck används dock fossila bränslen som spetslast
(Frederiksen & Werner, 2014). Värmebäraren inom fjärrvärme är främst varmvatten och
vattenflöden skapas genom tryckskillnader som skapas i nätet. Ett högt tryckfall leder till att
ett högt vattenflöde kan erhållas, vilket är en viktig förutsättning för fjärrvärmeleveransernas
kvalitet. Fjärrvärmens främsta drivkraft föreligger i marknadens synergier som uppkommer i
situationer då tillgängliga samt lokala värmekällor nyttjas. I dagsläget finns det fem lokala,
strategiska och lämpliga bränsle- samt värmeresurser som utmärker sig inom
fjärrvärmemarknaden och innebär flexibla valmöjligheter för fjärrvärmeföretagen
(Frederiksen & Werner, 2014):
•

Uppgraderad överskottsvärme som kommer från värmekraftverk (kraftvärme)

•

Uppgraderad överskottsvärme som kommer från avfallsförbränning

•

Överskottsvärme som kommer från industriprocesser samt raffinaderier

•

Skrymmande bränslen, inklusive förnybara energikällor vilka är brännbara,
exempelvis trä- och skogsavfall

•

Geotermiska energikällor

Fjärrvärmens användningsgrad är överlägset högst hos flerbostadshus inom tätorter och
därför ligger värmeverket som levererar fjärrvärme också centralt i städerna. Det uppstår en
ogynnsam distributionskostnad att ansluta småhusområden utanför städerna och det kan leda
till en försämrad konkurrenskraft för fjärrvärmeföretagen. Aspekter inom framtidens
värmebehov och marknadsandelar för fjärrvärme måste också beaktas (Frederiksen &
Werner, 2014). Prövningen är således att utveckla ett värmedistributionssystem genom att
utnyttja informationen som erhålls från företags värmeplanering. Värmebehovet är generellt
en variabel som är säsongs- och dygnsberoende. Under vintern är värmelasten högre i och
med ett kallare utomhusklimat och på sommaren reduceras behovet av värme och det blir ett
lägre tryck på värmelasten (Frederiksen & Werner, 2014).
2.2.3 Grundinvestering med kringliggande kostnader
Fjärrvärmemarknaden är en starkt kapitalintensiv bransch som kräver stora
grundinvesteringar (Svensk Fjärrvärme, 2010). Det finns även samhällstrender som har en
stark påverkan på marknaden för värme som företag tar i beaktning innan en investering
genomförs, enligt S. Werner (personlig kommunikation, 24 april, 2017). För att
fjärrvärmeföretag ska kunna etableras och expandera på marknaden krävs det först och främst
bygglov och det måste upprättas en miljökonsekvensbeskrivning. Det kan kräva långa
besluts- samt tillståndsprocesser som är resurskrävande och kostsamma (Frederiksen &
Werner, 2014). Fjärrvärmemarknaden är ett naturligt monopol och innebär att det endast
förekommer ett fjärrvärmeföretag på samma område. Det betyder att fjärrvärmeföretagen
själva måste placera en stor initial summa för att anlägga värmedistributionsnät som
fjärrvärmen kan transporteras via, både från industrier och ut till kunder (Frederiksen &
Werner, 2014). Industrierna som levererar spillvärme kan vara lokaliserade utanför staden
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och därför krävs investeringar i långa rörledningar för att kunna transportera värmen längre
sträckor. För att fjärrvärme ska kunna vara konkurrenskraftig på marknaden krävs det, för att
kompensera de höga investeringskostnaderna, att distributionskostnaderna understiger
kostnadsskillnaden mellan central och lokal värmetillförsel (Frederiksen & Werner, 2014).
2.2.4 Konkurrens, efterfråga och fjärrvärmepris
På värmemarknaden förekommer det flertalet olika konkurrenter med olika
uppvärmningsalternativ. Oljepannor har historiskt sett varit den främsta värmekällan i
Sverige men under 1980-talet, då oljekrisen uppenbarade sig, var marknaden tvungen att ta
fram alternativ till oljan. Ved- och naturgaspannor har haft en stabil användning i Sverige
sedan 1970-talet (Frederiksen & Werner, 2014). Värmepumpar är den största konkurrenten
till fjärrvärme som årligen växer och får fler användare vilket ökar investeringsrisken för
företag på fjärrvärmemarknaden. En ökad efterfråga på biomassa i framtiden är en risk som
fjärrvärmeföretag måste hantera. Biomassan kommer att få ett ökat pris vilket även ökar
priserna på fjärrvärme och ger en försämrad konkurrenskraft (personlig kommunikation, S.
Wener, 24 april, 2017). Fjärrvärmen har sedan uppvärmningens början haft en stadig
uppgång, med några avvikelser, vilket ofta beror på rådande väderförhållanden (Frederiksen
& Werner, 2014). Se figur 2 nedan.

Figur 2. Sveriges värmemarknad. (Källa: S. Werner)

Efterfråga på värme är främst förekommande inom bostäder, lokaler, industrier och jordbruk.
Värmeanvändningen i flera länder har däremot minskat avsevärt sedan mitten på 1970-talet
(Frederiksen & Werner, 2014). Efter att oljepriserna år 1986 sjönk så avstannade intresset för
åtgärder inom energieffektivisering för allmänheten. Fram till år 2000 var det en tämligen
konstant värmeanvändning men intresset för energieffektivisering vaknade åter till liv för att
energipriserna ökade globalt (Frederiksen & Werner, 2014). Jämfört med år 1972 hade
värmeanvändningen reducerats med 38 procent år 2006. Samtidigt ökade byggnadsytan med
en likvärdig procentsats vilket tyder på att total mängd värme som behövts för
byggnadsuppvärmning i Sverige i princip varit oförändrad. Anledningen till ett minskat
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specifikt värmebehov är exempelvis bättre isolering, energieffektiva fönster samt inbyggd
värmeåtervinning i ventilationssystemen (Frederiksen & Werner, 2014).
Fjärrvärmebranschen karaktäriseras som kapitalintensiv då produktion samt leverans
motsvarar höga kostnader inom fjärrvärme (Svensk fjärrvärme, 2010). Priset på fjärrvärme är
fluktuerande och beror på statlig energipolitik, kommunala beslut samt lokala förutsättningar.
Fjärrvärme är en energiform av lokal karaktär och därför är priserna baserade utifrån den
specifika lokaliseringens egenskaper. Markförhållanden och tätorternas storlek är faktorer
som påverkar distributionskostnaderna och därmed även priset (Svensk fjärrvärme, 2010).
För fjärrvärmeföretagen är det fördelaktigt att leveransvolymen är hög och att
fjärrvärmekunderna är bosatta nära varandra (Svensk Fjärrvärme, 2010). Priset påverkas
också av antalet anslutna kunder och många kunder innebär ett lägre pris per kilowattimme
då kostnaderna fördelas på fler användare (Svensk Fjärrvärme, 2010). Mindre fjärrvärmenät
som omfattar stora avstånd mellan värmeanvändarna har vanligtvis högre priser i jämförelse
med större nät som har kortare avstånd. Den största påverkande faktorn inom prissättningen
på fjärrvärme är till ungefär 50 procent bränslepriserna i en kombination med elpriser,
intäkter samt avkastningskrav enligt S. Werner (personlig kommunikation, 24 april, 2017).
Kringliggande påverkande faktorer är överlag företagsspecifika förhållanden, exempelvis
investeringar som genomförts, underhållsbehov i befintliga nät samt vardera företags egna
prissättningsfilosofi (Svensk Fjärrvärme, 2010).
För att bemöta riskerna med konkurrens, prissättning samt efterfråga så uppfördes
prisdialogen (Prisdialogen, u.d.). Det är en metod som inkluderar en dialog mellan
fjärrvärmeleverantör och fjärrvärmekund för att kundens ställning på marknaden ska stärkas
samt för att åstadkomma en stabil, rimlig och förutsägbar prissättning på fjärrvärme.
Prisdialogen utarbetades av Svensk fjärrvärme, SABO och Riksbyggen för att skydda kunden
från höga prisökningar (Prisdialogen, u.d.). På 1990-talet implementerade en kundgrupp
dessutom en metod, som kallas Nils Holgerssonundersökningen, för att kunna jämföra
kostnader för bland annat fjärrvärme över hela landet. Syftet är att undersöka
prisutvecklingen samt pressa fjärrvärmeföretagen till att inte sätta överpriser. Metoden har
påverkat värmemarknaden och medverkat till att fjärrvärmeföretag själva ökat sin samverkan
med kunder, enligt T. Folkesson som arbetar med Nils Holgerssonundersökningen (personlig
kommunikation, 2 maj, 2017).
2.2.5 Politisk påverkan på fjärrvärme
Sveriges riksdag valde till en början att på en direkt statlig nivå inte blanda sig i
fjärrvärmeutbyggnaden inom landet vad gäller skatter och subventioner. Det finns dock fyra
identifierade faktorer som motiverat landet till en utbyggnad av fjärrvärmesystemen
(Frederiksen & Werner, 2014). Under 1940- och 1950-talet initierades de första
fjärrvärmesystemen i Sverige med grund i lokala samt kommunala intressen (Frederiksen &
Werner, 2014). Mellan år 1965 och år 1974 expanderade systemen på grund av den rådande
nationella bostadspolitiken som upprättade en miljon bostäder. På 1980-talet introducerades
oljeersättningspolitiken som gynnade fjärrvärmen tillsammans med att klimatpolitiken på
1990-talet förstärkte fjärrvärmens marknadsposition (Frederiksen & Werner, 2014). Staten
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har sedan start således påverkat fjärrvärmens utveckling på ett indirekt sätt med regleringar
som berör andra områden men som ändock påverkat fjärrvärmens frammarsch (Frederiksen
& Werner, 2014).
På nationell nivå är fjärrvärme implementerat i den svenska lagstiftningen genom
Fjärrvärmelagen (2008:263). Lagen går i grund och botten ut på att en dialog ska föras mellan
köpare och säljare för att skydda fjärrvärmekonsumenten från en underlägsen
marknadsposition (Sveriges Riksdag, 2016). Internationellt råder ett mål om att uppnå en
energieffektivisering inom EU med 20 procent till år 2020 där direktivet delvis talar om
vikten att gynna fjärrvärmeexpansionen (Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/28/EG). Generellt sett har Sverige en hög ambitionsnivå vad gäller energieffektivisering
och användning av förnybar energi. Sverige antog en internationell målsättning om en
energieffektivisering på 49 procent och 50 procent på nationell nivå (Energimyndigheten,
2016). 2012 nådde Sverige det nationella målet och hade år 2014 en andel på 52,6 procent
förnybar energi (Energimyndigheten, 2016). En anledning till att andelen förnybar energi har
ökat kraftigt under 2000-talet är att det har skett en ökad förbränning av avfall i
fjärrvärmesystem där motsvarande 60 procent kommer från förnybara källor
(Energimyndigheten, 2016).
Fram till sent 80-tal har fjärrvärmeproduktionen i större utsträckning baserats på fossila
bränslen. I takt med att skatter och priser har ökat har producenter av fjärrvärme i allt högre
grad övergått till att använda förnybara bränslen såsom avfall, biobränsle, värmepumpar samt
spillvärme (Energimyndigheten, 2016). Svavelskatten regleras av Lagen (1994:1776) om
skatt på energi och är en bidragande faktor till att den förnybara energianvändningen har ökat
och att svavelutsläppen sedan år 1990 har reducerats med 62 procent till år 2014.
Fjärrvärmesektorn i Sverige är i dagsläget väl utbyggd och nyttjar endast en oansenlig del
fossila bränslen (Energimyndigheten, 2016).
En trend som präglar samhället idag är att byggnader ska ha ett lägre värmebehov och en
bidragande orsak är direktivet om byggnaders energiprestanda. Direktivet har fastställt att alla
nybyggnationer ska vara nära-nollenergihus till år 2021 vilket utgör en risk för
värmebranschen (personlig kommunikation, S. Werner, 24 april, 2017). Även övriga direktiv
och lokalpolitiska miljömål kan vara en risk inom fjärrvärmebranschen enligt F. Martinsson
på Energiforsk (personlig kommunikation, 3 maj, 2017). Det kan ske stora förändringar i
politiken som kan medföra att förutsättningarna på fjärrvärmemarknaden ändras drastiskt
berättar E. Dotzauer på Fortum värme (personlig kommunikation, 4 maj, 2017).
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2.3 SAMMANFATTNING AV TEORETISK REFERENSRAM
Finansiell teori grundar sig i ett intresse att öka värdet inom företaget (Sandahl & Sjögren,
2005). För att en investering ska vara lönsam bör den förväntade avkastningen minst
motsvara företagets kapitalkostnad (Brealey, et al., 2014). Risk och osäkerhet är två viktiga
faktorer att beakta inom investeringar och i praktiken görs det sällan någon skillnad på de
båda orden (Brealey, et al., 2014). Knight hade däremot en teori om att risk på ett objektivt
sätt går att sannolikhetsberäkna samt mäta. Osäkerhet definierade Knight däremot som raka
motsatsen, det vill säga något som varken går att sannolikhetsberäkna eller mäta (Knight,
1964).
I synnerhet finns det två skilda kulturer där riskhantering implementeras. Kulturerna kallas
för beräknande samt visualiserande. För att kunna mäta risk använder sig beräknande
kulturen av kvantitativa metoder och visualiserande kulturen använder kvalitativa metoder
(Mikes, 2011).
För att beräkna en investerings ekonomiska värde används framförallt DCF-metoder som
utgörs av bland annat NPV-metoden, IRR-metoden och pay-back-metoden (Brealey, et al.,
2014). Det finns även fler metoder att komplettera investeringsbedömningen med och dessa
är kalkylränta, riskanalys och soliditet (Brealey, et al., 2014). Många företag väljer också att
upprätta känslighetsanalyser där scenarion byggs upp för att kunna förutse en specifik
händelses konsekvens (Brealey, et al., 2014).
Fjärrvärme är ett flexibelt uppvärmningsalternativ där värmen kan härstamma från många
olika källor (Frederiksen & Werner, 2014). Grundidén är att kunna tillvarata biprodukter från
övriga verksamheter i samhället så att dessa kan återvinnas och skapa ny energi. Spillvärme
från industrier samt eldning av biomassa är vanligt förekommande (Frederiksen & Werner,
2014). En investering inom fjärrvärme utgörs främst av en stor initial kostnad då
värmeledningar måste anläggas och värmeverk ska byggas. När fjärrvärmen sedan är i bruk
uppkommer det ytterligare risker inom kringliggande kostnader, konkurrens, efterfråga, pris
samt politiska bestämmelser (Frederiksen & Werner, 2014).

18

3 METOD
Under följande kapitel presenteras metoden som präglat studien för att uppfylla syftet
och möjliggöra svar på forskningsfrågorna genom en modell. Kapitlet definierar den
teoretiska samt den empiriska insamlingen, därefter skildras faktorerna validitet och
reliabilitet.
	
  

3.1 ANALYSMETOD - MODELL
När data ska samlas in görs det med fördel utifrån modeller där resultatet sedan kan redovisas
i exempelvis tabeller (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Analysmetoden kan med hjälp
av en modell, i form av en tratt, kartlägga studiens forskningsfrågor som behandlar hur
företag på fjärrvärmemarknaden gör sin investeringsbedömning, hur risker och osäkerheter
identifieras och hur riskhanteringen går till. Med studiens teoretiska kapitel som verktyg
kommer den empiriska data som samlats in att analyseras med utgångspunkt i
forskningsfrågorna och syftet. Studiens upplägg baseras på och karaktäriseras således av
huvudkategorierna i analysmetodmodellen; bedömning, risk och osäkerhet samt hantering. Se
modell över analysmetod nedan.

Figur 3. Modell över analysmetod. (Egen illustration)
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3.2 TEORETISK INSAMLING
Under kommande avsnitt sker en beskrivning av den teoretiska delen som grundar sig på den
teoretiska datainsamlingen.
3.2.1 Definition av befintlig kunskap
Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014) förekommer det fyra olika slag av kunskap.
●

Yrkeskunskap

●

Konstnärlig kunskap

●

Vardagskunskap

●

Vetenskaplig kunskap

Vetenskaplig kunskap kan vidare enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014) uppfattas på
tre skilda sätt:
●

Teoretisk kunskap

●

Faktakunskap

●

Kunskap kring metoder för erhållande av kunskap

Det är svårt att dra skarpa gränser mellan kategoriernas innebörd och kunskapen måste
redogöras på ett sätt så att det går att ifrågasätta kunskapens betydelse. Inom vetenskap kan
frågor vara såväl komplexa som okomplicerade och tiden för att uppnå ett resultat kan variera
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Det finns tvärtom en begränsad möjlighet att
experimentera inom samhällsvetenskap på grund av att orsaks- samt verkanssamband i stor
omfattning är komplicerade och behandlas på ett övergripande sätt. I teorin är det historiskt
sett invecklat att förhålla sig till diverse ekonomiska samhällssystem då det ständigt sker en
utveckling av systemen (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014).
Då delar av vår teoretiska referensram har sitt ursprung i naturvetenskapliga teorier så vill vi
påstå att dessa etapper är relativt okontroversiella samt objektiva. Fakta kan enligt vår
uppfattning räknas som sådant som inte behövt omdiskuteras, exempelvis att jorden inte är
platt (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). I vår uppsats hävdar vi till exempel att ett högt
tryckfall leder till att ett högt vattenflöde kan erhållas (Frederiksen & Werner, 2014). Detta
motsvarar snarare fakta än teori då uttrycket är av naturvetenskaplig härkomst och är således
lätt att fastställa utifrån en okontroversiell bakgrund (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014).	
  
	
  

3.3 EMPIRISK INSAMLING - PRIMÄR
Den primära datainsamlingen utgörs av material med empirisk bakgrund som forskarna själva
inhämtar genom exempelvis intervjuer. Det finns både för- och nackdelar med att på egen
hand samla in datamaterial (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). En positiv aspekt är att
egna frågor direkt kan ställas till berörd part vilket innebär en större chans att få ett svar som
behandlar just det aktuella området. En negativ aspekt kan istället vara att insamling av
primärdata är resurskrävande då det kan ta lång tid att förbereda intervjuer samtidigt som
tillgängligheten på relevanta intervjupersoner kan vara begränsad (Eriksson & Wiedersheim-
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Paul, 2014). Under kommande avsnitt sker en beskrivning av den empiriska delen som
grundar sig på den empiriska datainsamlingen.
	
  
3.3.1 Skäl till vårt val av kvalitativ inriktning
I uppsatsen har vi genomfört en kvalitativ fallstudie från ett begränsat urval av företag för att
kunna besvara våra forskningsfrågor samt uppnå syftet med uppsatsen. Kvalitativa studier
innebär främst att med hjälp av undersökningar frambringa en helhetsbeskrivning av
verkligheten (Nationalencyklopedin, 2017e). Det är en förhållandevis väldigt liten population
som studeras jämfört med i en kvantitativ studie och det kan därför vara svårt att åstadkomma
en generalisering av kunskap (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). I kvalitativa studier är
verktyg mindre standardiserade och språket är ett viktigt redskap när forskarens egna
värderingar samt personliga tolkningar får mer utrymme. Detta kan leda till en ökad
förståelse av helheten inom den kvalitativa studien i jämförelse med kvantitativa studier där
den sociala delen bortfaller (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Kvalitativa studier består
främst av termer inom materialet av den empiriska insamlingen och utgörs vid få tillfällen av
siffror, således försvårar det möjligheten att mäta data under samma förutsättningar som för
kvantitativa studier (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). I en kvantitativ studie kan
däremot siffrornas exakthet vara missvisande och innebära en risk för utfallet om
dataunderlaget som samlats in är bristande (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Det krävs
därför förkunskaper inom metoder och statistiska analyser för att skenet inte ska bedra och
för att resultatet ska kunna tolkas ur ett verkligt och sanningsenligt perspektiv (Eriksson &
Wiedersheim-Paul, 2014). Vi är eniga om att en tillförlitlig kvantitativ studie bygger på goda
kunskaper inom statistik och det är också en anledning till att den kvalitativa metoden har
valts till vår studie då våra kunskaper inom statistisk metod är begränsade.
I vår studie hoppas vi uppnå en djupare kunskap och förståelse ur ett helhetsperspektiv och
med den kvalitativa metoden som verktyg kommer språket samt sociala tillställningar
förhoppningsvis ge vår studie fler nyanser än om den kvantitativa metoden hade
implementerats. Genom valet av en kvalitativ metod hoppas vi kunna få den insikt som
erfordras för att få förståelse inom vårt problemområde. En kvalitativ inriktning väljs också
vanligen där studiens problem är tämligen outforskat (Johannessen & Tufte, 2003) och oss
veterligen är detta fallet för vårt problemområde.
3.3.2 Skäl till vårt val av fallstudie
En fallstudie kännetecknas av att få fall studeras ur flera olika aspekter och bygger på att
information hämtas från flera källor. Fallstudier kan inkludera både kvalitativ och kvantitativ
data. I statistiska metodundersökningar görs istället många observationer som behandlar
samma sak med få studerade aspekter (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Det kan
inbringas en större förståelse för studiens karaktäriserade egenskaper och problemområde
med hjälp av fallstudier (Johannessen & Tufte, 2003). I kvalitativa studier finns en nära
relation till fallstudier med insamling och redovisning av empiriskt material (Eriksson &
Wiedersheim-Paul, 2014).
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Syftet i uppsatsen är att studera och förstå en specifik samhällsvetenskaplig företeelse och då
vi valt en kvalitativ metodansats så föll valet även inom att göra en fallstudie. Eriksson och
Wiedersheim-Paul (2014) beskriver att fallstudier kännetecknas av att aktörsrollen betonas,
det sker ett nära samarbete med verkligheten genom sociala situationer samt att historiska
förlopp studeras (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Genom att studera dessa
kännetecknande områden inom fallstudier går det att skapa hypoteser och illustrera den
empiriska insamlingen. Genom att studera flera fall ges potential att kunna göra jämförelser
utifrån en djupare förståelse (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). En fallstudie underlättar
även möjligheten att dra paralleller mellan likheter samt olikheter av unika fall (Johannessen
& Tufte, 2003).
Det finns enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) olika kriterier för att åstadkomma en
ansenlig fallstudie och det förutsätter att utredaren är påläst inom ämnet som undersökningen
berör. Det är exempelvis av hög vikt att rivaliserande hypoteser beaktas och att det finns
tillräckliga belägg för att skapa en tillförlitlig analys med relevanta kontaktpersoner och en
korrekt datasammanställning (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014).
Vi vill betona att vi som högskolestudenter inte besitter någon erfarenhet inom
fjärrvärmeinvesteringar eller övriga investeringsbedömningar i praktiken. Efter att ha studerat
ett antal kurser med anknytning till både fjärrvärmeteori och investeringsbedömning, under
tre år på energiekonomprogrammet, så förutsätter vi att vår förkunskap är tillförlitlig. Mycket
tid har även lagts på att fördjupa förkunskaperna inom området innan den empiriska
primärdatan kunde samlas in. Genom att läsa studentlitteratur, vetenskapliga artiklar och
diverse debatter fick vi en stadigare grund att stå på. Allt som har studerats har inte varit av
betydelse att skriva med i uppsatsen men det har gett oss en bredare kunskap och förståelse
som gjort att vi lättare har kunnat driva diskussioner och föra en dialog med studiens
intervjupersoner. Med hjälp av en breddad insikt och förståelse introducerades vi för
uppsatsens problemområde som sedan ledde till att vi kunde precisera våra forskningsfrågor.
	
  
3.3.3 Skäl till vårt val av få studerade fall
Urvalet i denna rapport kommer att innebära en fallstudie av sex företag. Vi har valt att
behandla få företag i studien då given tidsaspekt är begränsad. Dels på grund av att kunna gå
djupare inom varje företag och dels på grund av att det är en bra idé att begränsa sin studie
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). En konsekvens av att rikta sig till få företag och inte
göra en bredare analys är att vi kan gå miste om betydelsefull information som andra företag
besitter och som hade kunnat vara användbar för vårt ändamål (Johannessen & Tufte, 2003).
3.3.4 Hur analyserade företag valdes ut
Strategiska urval är vanligt förekommande vid användande av en kvalitativ inriktning
(Johannessen & Tufte, 2003). Under planeringsstadiet av studien fördes det resonemang
kring potentiella företag som kunde vara lämpliga för intervju. För att vara delaktiga i urvalet
behövde företagen ha genomfört investeringar inom fjärrvärme. Företagens storlek samt
lokalisering togs också i beaktande under förberedelserna. Dels för att få en inblick i större
investeringar och dels för att begränsa studien till ett lokalt område för lättare tillgänglighet
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vad gäller besöksintervjuer. Urvalet omfattade således enbart företag inom Halland och
Västra Götaland. Slutligen sammanföll urvalet på åtta olika företag verksamma på
fjärrvärmemarknaden där en förfrågan skickades ut via mail angående deltagande i studiens
empiriska datainsamling. Vidare var det sex av de tillfrågade företagen som visade intresse
att medverka i fallstudien.
3.3.5 Utvalda företag
Bland företagen som visat intresse att genomföra en intervju så föll det slutliga urvalet på alla
de sex företagen; Varberg Energi, Mölndal Energi, Göteborg Energi, Södra Cell Värö,
Preemraff Göteborg samt Renova. Alla utvalda företag höll sig inom avgränsningarna och
bedriver således fjärrvärmeverksamhet och har många likheter men skiljer sig ändå åt vad
gäller exempelvis omsättning samt omfattning på investeringar som genomförts. Likheterna
och olikheterna ansåg vi kunde vara en intressant aspekt att beakta i analysen. Dessutom är
hälften av företagen fjärrvärmeföretag och levererar värme till kunder och resterande hälft är
restvärmeleverantörer och levererar spillvärme åt fjärrvärmeföretag.
Varberg Energi är ett kommunägt aktiebolag med målsättning att expandera fjärrvärmenätet i
största möjliga utsträckning. Mölndal Energi är ett aktiebolag som ägs av Mölndals stad och
har som mål att genomföra minst tio procent nyanslutningar inom fjärrvärme varje år.
Göteborg Energi är ett aktiebolag och ägs av Göteborgs kommun med målsättning att
leverera energi med minsta möjliga påverkan på miljön3. Företagens erfarenhet och
omfattning var bland annat två bidragande faktorer som avgjorde urvalet. Att få möjligheten
att analysera tre, utåt sett, liknande företag har vi bedömt vara till en fördel för att kunna
jämföra hur investeringsbedömningen kan liknas eller skiljas åt mellan företag i nästintill
identiska positioner. Likartade svar från stora företag kan innebära en större möjlighet att
kunna generalisera samt tillämpa studien på andra fall (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014).
Södra Cell Värö är en ekonomisk förening samt ett medlemsägt företag med fokus på
lönsamhet och miljönytta. Verksamheten skiljer sig från de tre ovan nämnda företagen då
Södra Cell Värö inte säljer fjärrvärme direkt till kund utan är en restvärmeleverantör till
Varberg Energi. Preemraff Göteborg ägs av Preem som är det största drivmedelsföretaget i
Sverige och har som målsättning att delta i omställningen till ett hållbarare samhälle. Renova
är en avfallsförbränningsanläggning som ägs av Göteborgs kommun och inriktar sig på att
uppnå samhällsnytta och bidra med hållbar utveckling. Både Preemraff Göteborg och Renova
levererar restvärme till Göteborg Energi4. Vi uppskattade att det kunde vara av intresse att
även få ta del av hur restvärmeleverantörerna bedömde fjärrvärmeinvesteringarna. På detta
sätt har analysens bredd ökat då ytterligare synvinklar har kunnat bidra med
kunskapsinsamling till analysen. Studien omfattar alltså två skilda perspektiv vad gäller
fjärrvärmeinvesteringar; fjärrvärmeföretagens samt restvärmeleverantörernas.

3

4

För ytterligare information se avsnitt 4.1
För ytterligare information se avsnitt 4.2
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Det är ofta svårt att uppnå en fallstudie med material som ska vara representativ för alla
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Situationen är givetvis densamma för vår studie. Vi
vill ändå tro att våra resultat ska gå att överföra till likartade samband vad gäller företag som
genomför fjärrvärmeinvesteringar. Trots att alla företag är relativt lika varandra inom
fallstudien så har vi ändå valt att vara försiktiga med att uttala oss om en generalisering och
låter istället varje enskild läsare bedöma fallet vid aktuell situation.
3.3.6 Hur intervjuerna gått till väga
Den empiriska data som inhämtats från intervjuade företag har till största del verkställts
genom telefonintervjuer samt besöksintervjuer. Alla intervjuer har spelats in för att sedan
kunna transkriberas till en återkopplande text under kapitlet som berör empirin. Under
besöks- och telefonintervjuer är det en fördel att tänkbara följdfrågor direkt kan ställas och bli
besvarade vilket undviker missförstånd och oklarheter (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014).
För vår del har följdfrågor som kunnat ställas vid intervjutillfällena varit av stor vikt för att ge
en tydligare och mer sanningsenlig bild vad gäller framförallt risk- och lönsamhetsfrågor
kopplat till företagens fjärrvärmeinvesteringar. Svarsfrekvensen är dessutom väsentligt
mycket högre vid telefon- samt besöksintervjuer än vid användning av exempelvis enkäter.
Dessutom hade fler återkopplingar sannolikt behövt göras med företagen vid enkäter
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Användning av enkätintervjuer hade också kunnat
innebära att det inte hade uppkommit några funderingar eller följdfrågor då enkätsvar
tenderar att vara kortare än muntliga (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Ett
ansiktsuttryck kan också avgöra svarets trovärdighet och enkätundersökningar omfattar inte
detaljrikedomen och djupet som ges vid en besöksintervju (Johannessen & Tufte, 2003). Det
är även lättare att ställa frågor av mer komplicerad karaktär samtidigt som det är mer troligt
att intervjupersonen tillåter att känsligare frågor ställs vid en besöksintervju (Eriksson &
Wiedersheim-Paul, 2014). Telefonintervjuer är tids- samt kostnadsbesparande och mer
effektiva jämfört med en besöksintervju då det inte varken kräver tid eller resurser för
eventuell resa (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014).
Både telefon- samt besöksintervjuerna hade ett semistrukturellt upplägg. En intervju som är
semistrukturell innebär att frågor finns förberedda men att respondenten kan avvika från
frågorna för att istället gå djupare in på ett intressant område som blir aktuellt under
intervjuförloppet (Johannessen & Tufte, 2003). Grundtanken var framförallt att öka
möjligheten att erhålla en bredare aspekt av företagets bedömning och hantering av risker
genom att inte begränsa intervjun till ett strikt frågeformulär. Att hålla en helt ostrukturerad
intervju var dock inget alternativ på grund av att vi ansåg oss ha otillräcklig erfarenhet från
intervjuer i undersökande syfte. Genomförs en fullständigt ostrukturerad intervju av en
person som är mycket kunnig och har tillräcklig erfarenhet så kan det empiriska materialet
frambringa ett större djup (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Nackdelen med att inte ha
en till fullo strukturerad intervju kan däremot vara att svaren som erhålls blir svåra att
jämföra (Johannessen & Tufte, 2003).
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Att använda intervjuer med en semistrukturell karaktär ger en ökad flexibilitet samtidigt som
upplägget till viss del behåller en standardisering (Johannessen & Tufte, 2003). Det
strukturerade upplägget säkerställde dessutom att intervjuerna höll sig till ämnet och berörde
området som var intressant för studiens syfte och forskningsfrågor. Det är av stor vikt att
uppge vilken utgångspunkt studien har och vilket perspektiv som berörs då det påverkar
svaren som erhålls (Johannessen & Tufte, 2003). Ett frågeformulär utformades därför ur ett
företagsekonomiskt perspektiv där vi angav att det framförallt är riskerna inom
fjärrvärmeinvesteringar som är väsentliga. Frågeformuläret omfattade ungefär 13
huvudfrågor samt underliggande tilläggsfrågor. Innan intervjuerna genomfördes så mailades
berörda parter intervjufrågorna, vilket uppfyllde två syften. Dels för att intervjupersonerna
skulle hinna förbereda sig och eventuellt söka upp ytterligare information för att kunna
besvara frågorna så utförligt som möjligt. Dels för att försäkra oss om att vi fått kontakt med
rätt person som kunde ge ändamålsenliga svar utifrån frågorna som ställdes. Vi förutsatte att
intervjupersonen skulle meddela oss om denne inte besatt kunskapen som krävdes inom
området. Att i förväg låta respondenten ta del av frågorna säkerställer ett bättre
intervjuresultat jämfört med om frågorna enbart hade ställts under intervjutillfället
(Johannessen & Tufte, 2003). Det utformades två olika frågeformulär, ett för
fjärrvärmeföretagen5 och ett för restvärmeleverantörerna6.
Efter intervjuerna har det förekommit mail- samt telefonkontakt med intervjupersonerna för
att erhålla komplettering från telefon- samt besöksintervjuerna där fler följdfrågor har ställts
på grund av ett ökat intresse inom vissa områden. Årsredovisningar samt allmän
informationssökning om företagen har sedan inhämtats från Internet. 	
  
	
  
3.3.7 Fastställande av intervjupersoner
Personerna som intervjuades kontaktades först genom mail via företagen. Det första mailet
innehöll en beskrivning av vår studies syfte samt forskningsfrågor och att en telefon- eller
besöksintervju önskades göras med en lämplig person som är kunnig inom
fjärrvärmeinvesteringar på företaget. Mailkontakten var effektiv och vi fick snabbt
återkoppling från adekvata intervjupersoner.
3.3.8 Intervju - Varberg Energi
På Varberg Energi har vi genomfört en besöksintervju med. P. Öhman som är chef inom
affärsstöd på företaget och är även ställföreträdande VD. P. Öhman har en ekonomisk
bakgrund och har under många år arbetat som controller samt bedrivit eget företag. På
Varberg Energi är han delaktig i områdena inom ekonomi, inköp och HR och har en bred
förståelse samt inblick i företagets verksamhet (personlig kommunikation, 23 mars, 2017). P.
Öhmans erfarenheter samt nuvarande position inom Varberg Energi gjorde honom till en
lämplig intervjuperson med rätt kompetens för vår studie.

5
6

Se Bilaga 1 - Intervjufrågor Varberg Energi, Mölndal Energi & Göteborg Energi
Se Bilaga 2 - Intervjufrågor Södra Cell Värö, Preemraff Göteborg & Renova
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3.3.9 Intervju - Mölndal Energi
På Mölndal Energi gjordes en besöksintervju med J. Brännström som är
anläggningsutvecklare och projektledare inom företaget sedan år 2006 (personlig
kommunikation, 28 mars, 2017). J. Brännström har inom sitt område bland annat ansvarat för
investeringsprojekt på kraftvärmeanläggningen och har således en djup inblick i företagets
fjärrvärmeinvesteringar och kringliggande ekonomi. Tidigare har J. Brännström en bakgrund
som chef inom energiföretag samt roller inom projektledning (personlig kommunikation, 28
mars, 2017). J. Brännströms tidigare erfarenheter samt nuvarande position gjorde honom till
en lämplig referens till studien på grund av en bred förståelse av fjärrvärmeinvesteringar.
3.3.10 Intervju - Göteborg Energi
En telefonintervju genomfördes med A. Svernlöv som är avdelningschef för produktion och
utveckling på Göteborg Energi (personlig kommunikation, 24 april, 2017). A. Svernlöv har
från början en utbildning som civilingenjör i maskinteknik och har sedan nio år tillbaka
arbetat på Göteborg Energi varav fyra av åren på sin nuvarande position. A. Svernlövs
huvudfrågor inom sin roll behandlar investeringar, drift och underhåll och var således en
relevant person att intervjua i denna studie utifrån arbetsuppgifter och ansvarsområde
(personlig kommunikation, 24 april, 2017).
3.3.11 Intervju - Södra Cell Värö
Det genomfördes en telefonintervju med R. Bard som arbetar på Södra Cell i Värö och har
rollen som ekonomichef inom föreningen sedan år 2004 (personlig kommunikation, 18 april,
2017). R. Bard har en bakgrund inom controlling och har under många år arbetat som
ekonomichef, även innan Södra Cell Värö. R. Bard har från början en teknisk grund men
studerade därefter ekonomi och logistik på Handelshögskolan (personlig kommunikation, 18
april, 2017). Med en lång erfarenhet inom det ekonomiska området och med en position inom
Södra Cell Värö sedan 13 år tillbaka så var R. Bard en mycket bra intervjuperson som kunde
delge sig av viktig information för studiens syfte.
3.3.12 Intervju - Preemraff Göteborg
Det hölls en telefonintervju med C. Hellman som är produktionsingenjör och har en bakgrund
som högskoleingenjör inom miljöteknik. På Preemraff i Göteborg är C. Hellman sedan fem år
tillbaka ansvarig för alla värmeväxlare, rör och pumpar som används för att leverera
spillvärme till Göteborg Energi och arbetar även mot skift- samt driftorganisationen
(personlig kommunikation, 4 maj, 2017). E. Malmström intervjuades också och arbetar som
processingenjör och har en utbildning inom kemiteknik. E. Malmströms ansvarsområde på
Preemraff i Göteborg är spillvärmen på Preems sida och har haft rollen i ett och ett halvt år
(personlig kommunikation, 4 maj, 2017). Båda parter besitter relevant och lämplig kunskap
inom studiens område och har även positioner inom företaget som gjorde C. Hellman och E.
Malmström till kvalificerade intervjupersoner.
3.3.13 Intervju - Renova
En telefonintervju verkställdes med J. Axner som arbetar som teknisk chef på Renova sedan
tio år tillbaka och är i grunden driftingenjör (personlig kommunikation, 5 maj, 2017). J.
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Axners huvudsakliga område berör teknikfrågor, om- och tillbyggnader samt
optimeringsfrågor kring anläggningen. J. Axner var utifrån sin långvariga position inom
Renova en lämplig intervjuperson med en god insyn i företagets produktion och
energiomsättning (personlig kommunikation, 5 maj, 2017).
3.3.14 Sammanställning av respondenter
Följande respondenter är fjärrvärmeföretag eller restvärmeleverantörer och är således aktiva
på fjärrvärmemarknaden. Respondenterna har bidragit med den största delen av insamlad
empiri och har därför varit huvudfall för studien.

Figur 4. Tabell över fjärrvärmeföretag och restvärmeleverantörer. (Egen illustration)

Följande respondenter är verksamma inom fjärrvärmeområdet och har bidragit med
kompletterande information under studiens förlopp.	
  

Figur 5. Tabell över övriga respondenter. (Egen illustration)

	
  

3.4 DATAINSAMLING - SEKUNDÄR
Den sekundära datainsamlingen grundar sig i att söka efter information i redan befintlig data
som framförallt har uppkommit för andra ändamål och är således inte anpassad efter den
aktuella studiens syfte (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Precis som för den primära
datainsamlingen så förekommer det även för- och nackdelar med den sekundära
datainsamlingen. Det är framförallt tillgängligheten som är det mest fördelaktiga med att
använda sekundära källor. Insamlingen av redan befintlig data är tidssparande och kräver
inga större förberedelser. Däremot kan sekundärdata vara komplicerad att tillämpa för den
aktuella studien och det föreligger en risk att data kan feltolkas (Eriksson & WiedersheimPaul, 2014).
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Vad beträffar denna studie så utgörs den sekundära datainsamlingen främst av vetenskapliga
artiklar och kurslitteratur. Vidare har Internetkällor från de intervjuade företagen nyttjats för
att ta del av bland annat årsredovisningar. Nationalencyklopedin har även brukats för att på
ett sanningsenligt sätt skildra ord och begrepp.

3.5 VALIDITET OCH RELIABILITET
Validitet och reliabilitet är två viktiga faktorer att beakta i sammanhang då teoretisk data
överförs till observationer av empirisk karaktär och detta förlopp kan vara problematiskt. Det
mest betydelsefulla villkoret vad gäller mätinstrument är validiteten som anger relevansen av
studiens angivna data som ska mätas (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Validiteten kan
sättas i förhållande till vårt val vad gäller insamling av empirisk data. För att uppnå högsta
möjliga validitet grundar sig empirin på intervjuer med fjärrvärmeföretagen samt
restvärmeleverantörerna och innebär således en personlig kommunikation med de anställda.
En personlig kommunikation innebär, vilket vi argumenterat för tidigare, att en djupare bild
av helheten erhålls i jämförelse med om den sociala delen utesluts (Eriksson & WiedersheimPaul, 2014).
Reliabilitet i sin tur omfattar ett mätinstruments tillförlitlighet samt att det ska ge stadiga
resultat. Det föreligger komplikationer vid tolkning av granskningar då utfallets exakthet inte
alltid överensstämmer med verkligheten (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Detta gäller
framförallt i situationer då kvalitativ data används. Språket är i högre grad tolkningsbart
jämfört med siffror från kvantitativa studier och resultatet från kvalitativa studier kan således
inte generaliseras (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). I samhällsvetenskapliga studier
föreligger en social konstruktion som formas av människor. Därmed tillåts den enskilde
bedömaren att själv skapa ett verklighetsuppfattande utifrån individens egen perception.
Reliabiliteten för en studie kan därför sägas avgöras utifrån den subjektiva granskaren
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). En orsak till detta är att vår studies resultat i viss grad
återger våra subjektiva bedömningar. Materialet som grundar sig på den empiriska insamlade
datan präglas av den tillfrågade personens tolkningar och individuella verklighetsuppfattning.
Dessa subjektiva konsekvenser innebär inte nödvändigtvis en nackdel för studiens resultat då
vi inte haft som målsättning att göra en generaliserbar modell som på ett objektivt sätt
förklarar risker och osäkerheter inom företag. Vår målsättning tar snarare avstamp i att få en
förståelse för hur fjärrvärmeföretag samt restvärmeleverantörer värdesätter samt behandlar
risker i anknytning till fjärrvärmeinvesteringar. Således innebär detta att övriga
undersökningar inom liknande område kan ge ett annat resultat än det vi kommit fram till i
denna studie på grund av andra personers subjektiva uppfattning. I vår empiri, analys och
slutsats har vi därför eftersträvat att uppnå intersubjektivitet för att åstadkomma en likvärdig
bedömning av alla parter.
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4 EMPIRI
Under följande kapitel skildras en sammanställning av det insamlade empiriska
materialet. Det följer ett avsnitt för fjärrvärmeföretagen och ett för
restvärmeleverantörerna som inleds med en kortare redogörelse av företagen. En
sammanställning har gjorts över den mest väsentliga informationen i förhållande till
studiens syfte samt forskningsfrågor. För varje avsnitt finns det fyra underrubriker
vilka konstruerats utifrån studiens intervjuformulär för att underlätta läsningen.

4.1 FJÄRRVÄRMEFÖRETAG - VARBERG ENERGI, MÖLNDAL ENERGI &
GÖTEBORG ENERGI
Varberg Energi är ett bolag som bedriver verksamhet inom fjärrvärme, elnät, gas, IT-tjänster
samt bredband (Varberg Energi, 2017). Fjärrvärmemarknaden exploaterade i början av 2000talet när det inleddes ett samarbete med Södra Cell Värö (personlig kommunikation, P.
Öhman, 23 mars, 2017). Varberg Energi hade år 2016 en omsättning på cirka 494 miljoner
kronor varav 25 procent av beloppet motsvarar intäkter från fjärrvärme. Företagets
målsättning är att ansluta så många som möjligt av Varbergs invånare till fjärrvärmenätet.
Verksamheten grundar sig och utvecklas genom fyra värderingar; nytänkande, kunskap,
framåtanda och mod (Varberg Energi, 2017).
Mölndal Energi bedriver verksamhet inom fjärrvärme, el samt diverse energitjänster sedan
60-talet. År 2015 hade Mölndal Energi en omsättning på drygt 830 miljoner kronor (Mölndal
Energi, 2017). Bolagets mål är att genomföra så många nyanslutningar inom fjärrvärme som
möjligt, dock minst tio procent varje år. Verksamheten arbetar utefter sina värderingar: nära,
enkelt och med en passion för miljön (Mölndal Energi, 2017).
Göteborg Energi är ett bolag som arbetar med bland annat fjärrvärme, kyla, elhandel, gas och
bredband med start på 60-talet (Göteborg Energi, 2017). År 2016 hade bolaget en omsättning
på nästan sex miljarder kronor. Göteborg Energi har en målsättning att leverera energi till en
omgivning med ett ökat energibehov på ett sätt som påverkar miljön så lite som möjligt.
Bolagets värderingar är hållbarhet, utveckling och ansvar (Göteborg Energi, 2017).
4.1.1 Metoder inom investeringsbedömning
Det finns många olika risker inom fjärrvärmeinvesteringar och det är alltid är av högsta vikt
att riskbedöma innan en investering genomförs (personlig kommunikation, J. Brännström, 28
mars, 2017). Inom alla tre företagen används på kalkylnivå främst DCF-metoderna; NPVmetoden, pay-back-metoden samt IRR-metoden. Känslighets- och riskanalyser är också av
stor vikt för att kartlägga risker, både innan och under projektets gång, för att motverka att
negativa konsekvenser uppstår (personlig kommunikation, P. Öhman, 23 mars 2017; J
Brännström, 28 mars 2017; A. Svernlöv, 24 april 2017).
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“Vi gör löpande riskanalyser, det är A och O för oss, vi måste veta vad som
är kritiskt i anläggningen och vad som måste fungera för att slippa ovälkomna
överraskningar.” (Personlig kommunikation, P. Öhman, 23 mars, 2017).
Enligt J. Brännström har Mölndal Energi en fördel vad gäller uppkomsten av risker då det är
ett litet företag som snabbt kan åta sig problemen och skapa en lösning.
“Vi är ju ett ganska litet företag, 100 personer totalt på bolaget. Vilket innebär att
beslutsfattande aldrig är långt borta och när något är på väg att gå fel är åtgärderna därför
inom snabb räckvidd.” (Personlig kommunikation, J. Brännström, 28 mars, 2017).
Inom alla tre företag finns det ett soliditetskrav som är viktigt att ha i beaktande när
investeringar görs. Varberg Energi samt Göteborg Energi har en nivå på 30 procent och
Mölndal Energi har 33 procent. Vad beträffar Varberg Energi samt Mölndal Energi så
kommer soliditeten inom företaget att vara stabil då inga stora investeringar förväntas göras
inom den närmaste framtiden på grund av att alla byggnader som går att ansluta till
fjärrvärmenätet redan är anslutna. Nu är det enbart fokus på nyanslutningar och därför
föreligger det ingen större risk att understiga soliditetskravet. För Göteborg Energi, som är
Västsveriges största fjärrvärmeföretag, ser situationen annorlunda ut då många
nyinvesteringar och uppgraderingar förväntas att göras inom fjärrvärme vilket kan påverka
soliditeten mycket inom bolaget. Riskhantering är av central betydelse innan en investering
fullbordas för att få en kännedom om det ekonomiska utfallet och om det föreligger någon
lönsamhet (personlig kommunikation, A. Svernlöv, 24 april, 2017).
“Vi gör riskhantering på bolaget i stort, på alla olika risker inom hela verksamheten.
Ansvariga bevakar, vidtar åtgärder, följer upp och det görs riskhanteringar
samt riskanalyser i varje specifikt projekt när vi ska investera.” (Personlig
kommunikation, A. Svernlöv, 24 april, 2017).
Kalkylräntan är vidare ett viktigt verktyg för företagen att ta hänsyn till för att beräkna den
förväntade avkastningen som en investering kan ge. Varberg Energi har en kalkylränta på
fem till sju procent, avkastningen fluktuerar från år till år och beror främst på
väderförhållandena. Det går inte i förväg att veta hur vädret kommer att bli och
vädersituationerna måste därför accepteras (personlig kommunikation, P. Öhman, 23 mars,
2017). Mölndal Energi har en kalkylränta på fem procent och Göteborg Energi räknar på nio
procent. Avkastningskravet har en avgörande roll ifall en investering ska genomföras eller
inte. För samtliga fjärrvärmeföretag är lönsamhet och miljönytta de främsta faktorerna att ta
hänsyn till vid en investeringsbedömning. Alla olika mått kombineras med varandra för att
säkerställa att det fattas ett välgrundat beslut innan en investering genomförs (personlig
kommunikation, P. Öhman, 23 mars 2017; J Brännström, 28 mars 2017; A. Svernlöv, 24 april
2017).
“Det gäller att både förebygga uppkomsten av risk på lång sikt men det är minst lika viktigt
att beakta riskerna även på kort sikt då dessa kan ställa till med stora svårigheter om de inte
uppmärksammas i förväg.” (Personlig kommunikation, J Brännström, 28 mars, 2017).
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4.1.2 Grundinvestering med kringliggande kostnader - risker och
riskhantering
Fjärrvärmebranschen är starkt kapitalintensiv vid grundinvesteringen och stora initiala
kostnader är ett faktum för att kunna etableras på marknaden för att uppnå konkurrenskraft. I
det första skedet ska det anläggas ett värmeverk tillsammans med ett distributionsnät som ska
sträcka sig över hela den aktuella tätorten (personlig kommunikation, P. Öhman, 23 mars
2017; J Brännström, 28 mars 2017; A. Svernlöv, 24 april 2017). År 2001 investerade Varberg
Energi i en överföringsledning mellan Södra Cell i Värö till värmeverket i Varberg. År 2010
byggdes även en reservanläggning för Varberg Energi i form av en flispanna då det har hänt
att Södra Cell Värö inte kunnat leverera tillräcklig spillvärme. Flispannan byggdes på höga
fasta kostnader i form av avskrivningar och räntor och Varberg Energi fick i gengäld en
mycket billigare produktion samt en rörlig produktionskostnad. Företaget har i nuläget 50
procent fasta kostnader och 50 procent rörliga kostnader. Vad som går att konstatera är att
fjärrvärmeleveranserna från Varberg Energi inte hade kunnat existera i dagsläget utan sin
basleverans från Södra Cell Värö som utgör 85 procent av företagets värmeleveranser
(personlig kommunikation, P. Öhman, 23 mars, 2017). Detsamma gäller för Göteborg Energi
som får två tredjedelar av sin fjärrvärme från återvunnen energi i form av spillvärme från
avfallsförbränning samt raffinaderier (personlig kommunikation, A. Svernlöv, 24 april,
2017). Det är således en av de största riskerna för företagen, om ett avbrott skulle uppstå i
restvärmeleveranserna. Kortvariga avbrott är hanterbara tack vare reservanläggningar men
vid långvariga avbrott från restvärmeleverantörer så kan det uppstå problem som det inte
finns några förberedda lösningar för (personlig kommunikation, P. Öhman, 23 mars, 2017).
Även Göteborg Energi har investerat i många olika anläggningar för att hantera risken om
avbrott skulle uppstå. Den resterande tredjedelen av värmeleveranserna kommer från
kraftvärmeverk, värmepumpar samt hetvattenpannor. Göteborg Energi har genomfört en
riskåtgärd som kallas redundans vilket motsvarar en resurs som kan ersätta den
huvudförsörjande anläggningen (personlig kommunikation, A. Svernlöv, 24 april, 2017).
“Vi gör en riskspridning genom att använda oss av flera olika bränsleslag. Vi har
även en strategi att alltid ha extra reservkapacitet för vår största individuella
enhet och då den är på 100 MW ska vi ha redundans på 100 MW.”
(Personlig kommunikation, A. Svernlöv, 24 april, 2017).
Till år 2030 finns det ett mål inom Göteborg Energi om att vara helt fossiloberoende och
bolaget måste således genomföra uppgraderingar på sina befintliga anläggningar och enbart
nyinvestera i fossilfria alternativ (personlig kommunikation, A. Svernlöv, 24 april, 2017).
Kraftvärmeverket byggdes för tio år sedan och är en av de mest påkostade investeringarna
som Göteborg Energi genomfört på senare år. Investeringen kommer fortsatt att kosta pengar
då kraftvärmeverket måste konverteras från naturgas till fossilfritt. Det planeras även för
ytterligare ett kraftvärmeverk som drivs på förnybara bränslen och även detta kommer att bli
en dyr investering (personlig kommunikation, A. Svernlöv, 24 april, 2017).
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“Det kommer krävas stora investeringar från vår sida för att få bort den här sista lilla
procenten av fossilt och det kommer att kosta väldigt mycket i förhållande till den
miljönytta det ger. Det kan möjligen diskuteras om det är rätt satsade pengar.”
(Personlig kommunikation, A. Svernlöv, 24 april, 2017).
Utöver uppgraderingar och nybyggnationer av anläggningar kommer det fortsatt att
genomföras nyanslutningar av fjärrvärme i hela Göteborg allt eftersom att staden expanderar,
vilket också är en stor kringliggande kostnad (personlig kommunikation, A. Svernlöv, 24
april, 2017). Göteborg Energi har etablerat begreppet “stadsutveckling under mark” som
indikerar att fokus inte enbart ska hamna på infrastruktur ovan mark såsom vägar och
kollektivtrafik. Det är viktigt att investera i alla plan och ha breda kontaktnät för att kunna
vara med under planeringsfasen av projekt. Det inbringar både lönsamhet men är dock
resurskrävande som tar mycket tid i anspråk. “Stadsutveckling under mark” är en sorts
riskåtgärd som företaget vidtagit för att fortsatt kunna expandera (personlig kommunikation,
A. Svernlöv, 24 april, 2017).
“Hallå! Vi måste ju hänga med under marken också eftersom det finns
jättemycket infrastruktur där med, både fjärrvärme, fjärrkyla, el, gas och
fiber.” (Personlig kommunikation, A. Svernlöv, 24 april, 2017).
För Mölndal Energi är den största risken att företaget nyligen behövt hantera en
miljardsatsning som gjordes när det investerades i ett nytt kraftvärmeverk för tio år sedan.
Det var en stor investering som omfattades av grundliga kalkyler för att säkerställa att
riskerna som investeringen innebar också kunde ge en förväntad avkastning (personlig
kommunikation, J. Brännström, 28 mars, 2017). Bränslet som används för att kunna leverera
värme till fjärrvärmekunderna är flis som eldas i det nya kraftvärmeverket, vilket är ett mer
konkurrenskraftigt bränsle jämfört med oljan som tidigare eldades (personlig kommunikation,
J. Brännström, 28 mars, 2017).
“Det är en expansiv kommun, det byggs ju nya kontor samt nya verksamheter och där
försöker vi vara med och jobba tillsammans för att komma med redan i planeringsstadiet.”
(Personlig kommunikation, J. Brännström, 28 mars, 2017).
4.1.3 Konkurrens, efterfråga och fjärrvärmepris - risker och riskhantering
En risk som gör sig allt mer påtaglig för alla tre fjärrvärmeföretag är konkurrensen från den
övriga värmemarknaden, främst värmepumpar. Invånare vill inte alltid binda upp sig till
fjärrvärmeavtal på grund av det naturliga monopolet som råder då fjärrvärmepriserna ibland
kan vara högre än priset för värme från värmepumparna (personlig kommunikation, P.
Öhman, 23 mars 2017; J Brännström, 28 mars 2017; A. Svernlöv, 24 april 2017). Mölndal
Energi upplever allt mer att fjärrvärmen inte har ett naturligt monopol då det föreligger en
stark konkurrens från värmepumpstillverkare. J. Brännström påpekar dock att det ska krävas
mycket för att redan anslutna fjärrvärmekunder ska vilja investera i en ny värmekälla och
därför föreligger konkurrensen på marknaden just nu vid nybyggnationer. Det råder också
konkurrens vad gäller exploateringen av passivhus där fjärrvärme konkurreras ut genom
självförsörjande värmesystem i huset. Det föreligger ingen lönsamhet i att ansluta fjärrvärme
till passivhus, varken för fjärrvärmeföretagen eller för fastighetsägarna och risk finns således
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att potentiella marknadsandelar går förlorade (personlig kommunikation, P. Öhman, 23 mars
2017; J Brännström, 28 mars 2017; A. Svernlöv, 24 april 2017). Göteborg Energi vill gärna
förtydliga fjärrvärmens positiva egenskaper gentemot övriga uppvärmningsalternativ för att
skapa sig en tryggare marknadsposition och motverka risker från konkurrenter (personlig
kommunikation, A. Svernlöv, 24 april, 2017).
“Vi vill gärna framhålla att fjärrvärme är konkurrenskraftig. Den är väldigt bekymmersfri,
man sparar plats och man sparar på miljön då man ser till att kunna använda återvunnen
värme istället för att använda el till uppvärmning. Det är ju det som är den stora vinsten
för miljö och samhälle, att vi kan tillvarata återvunnen värme.” (Personlig
kommunikation, A. Svernlöv, 24 april, 2017).
För Varberg Energi och Mölndal Energi är efterfrågan på nyanslutningar inom fjärrvärme
avtagande då alla som går att ansluta redan har anslutit sig. Förhoppningarna ligger istället på
nya områden som exploateras, bland annat den nya stadsdelen Västerport i Varberg.
Osäkerheten är dock stor vad gäller val av värmekälla inom området men Varberg Energi har
förberett ledningar för att kunna ansluta stadsdelen till sitt fjärrvärmenät (personlig
kommunikation, P. Öhman, 23 mars, 2017). Det är av stor vikt att vara delaktig i
implementeringen av fjärrvärme redan från planeringsstadiet av ett områdes nybyggnationer.
Det görs ett nära samarbete med kommun och exploatörer för att öka chanserna att kunderna
ansluter sig till fjärrvärmenätet (personlig kommunikation, P. Öhman, 23 mars 2017; J
Brännström, 28 mars 2017). J. Brännström menar på att en av de främsta riskerna som
företaget står inför är att Mölndal Energi kommer att ha svårt att öka sin lönsamhet som det
ser ut nu.
“Vi nyansluter tio procent varje år av vår volym, men ändå säljer vi inte mer värme. De
gamla kunderna sparar lika mycket som vi nyansluter. Så de sista tio åren är det nästan
en jämn kurva.” (Personlig kommunikation, J. Brännström, 28 mars, 2017).
Göteborg Energi är beslutsamma i att fortsätta satsa på fjärrvärme och vara med i
utvecklingen mot ett energieffektivare samt miljövänligare samhälle trots en minskad
efterfråga på värme. Bolaget försörjer redan stora delar av staden med värme och räknar med
att fortfarande göra många nyanslutningar i takt med att Göteborg expanderar (personlig
kommunikation, A. Svernlöv, 24 april, 2017).
“Det ska dock inte dras under stolen att energibolagen kommer att få det tufft
framöver vad gäller att betala investeringar i samband med att energibehovet i
samhället minskar.” (Personlig kommunikation, A. Svernlöv, 24 april, 2017).
Vädret har också en stark påverkan vad gäller försäljning och lönsamhet men denna faktor
brukar inte riskhanteras då vädret har en kraftig variation från år till år och är omöjlig att
influera. Alla värmekonkurrenter drabbas dessutom lika av vädrets fluktueringar (personlig
kommunikation, J. Brännström, 28 mars, 2017).
När fjärrvärmeföretagen ska prissätta sin fjärrvärme till kunderna så använder sig bolagen av
prisdialogen. Priset måste vara konkurrenskraftigt gentemot övriga värmealternativ vilket kan
vara problematiskt under perioder då elpriserna är låga. Det uppkommer således en fördel för
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exempelvis värmepumparna som drivs på el vilket är en nackdel för fjärrvärmeföretagen
(personlig kommunikation, A. Svernlöv, 24 april, 2017). Bränsleprisutvecklingen är också en
central del i prissättningen på fjärrvärme men även en stor identifierad risk, både i nuläget
och i framtiden. Göteborg Energi gör därför med jämna mellanrum känslighetsanalyser där
tre olika scenarier tas fram för att kunna bedöma och vara förberedda på olika skeden i
bränsleprisutvecklingen (personlig kommunikation, A. Svernlöv, 24 april, 2017). Varberg
Energi och Mölndal Energi använder sig även mycket av Nils Holgerssonundersökningen för
att vara konkurrenskraftiga och för att kunna sätta rimliga marknadspriser på fjärrvärmen för
att inte riskera att kunder hellre väljer andra och billigare värmealternativ.
4.1.4 Politisk påverkan - risker och riskhantering
Det föreligger många politiska risker inom verksamheten för alla fjärrvärmeföretag.
Miljöskatter och miljömål kan snabbt tillkomma eller revideras vilket kan förändra
förutsättningarna för bolaget under väldigt kort tid. I många fall anpassas investeringar utefter
rådande skatter och mål (personlig kommunikation, P. Öhman, 23 mars 2017; J Brännström,
28 mars 2017; A. Svernlöv, 24 april 2017). För att fjärrvärmen fortfarande ska vara lönsam så
riskhanterar Göteborg Energi genom att vara verksamma i branschorganisationen
“Energiföretagen”. Som medlem får energibolag i Sverige stöd, råd och uppdateringar inom
politiska frågor och omvärldsbevakningar som kan vara till stor hjälp för att upprätthålla och
förbättra energibolagens position på marknaden (personlig kommunikation, A. Svernlöv, 24
april, 2017).
“Tillsammans är vi starkare!”
(Personlig kommunikation, A. Svernlöv, 24 april, 2017).
På Mölndal Energi finns det en politiskt tillsatt styrelse som utgörs av representanter från den
politiska inriktning som styr Sverige i dagsläget. Ordförande idag är en miljöpartist som är
både tekniskt kunnig samt intresserad av fjärrvärmefrågor (personlig kommunikation, J.
Brännström, 28 mars, 2017). Styrelsen är djupt involverade i investeringsbeslut som ska tas
och påverkar således vilken riktning verksamheten ska ta och många av besluten måste
innebära miljöförbättringar. Det föreligger en risk vad gäller kostnader inom fjärrvärmen då
politiken vill att samhället ska vara helt fossilfritt (personlig kommunikation, J. Brännström,
28 mars, 2017).
“Vi ligger ju på 99,7 procent biobränsle redan idag men det är inte tillräckligt. Vi kommer
då in på den politiska påverkan som säger: 100 procent!” (Personlig kommunikation, J.
Brännström, 28 mars, 2017).

4.2 RESTVÄRMELEVERANTÖRER - SÖDRA CELL VÄRÖ, PREEMRAFF
GÖTEBORG & RENOVA
Södra Cell i Värö är ett av det mest moderna massabruket i världen med energiintensiv
produktion av högkvalitativ pappersmassa men framställer även fjärrvärme, biobränsle samt
grön el (Södra, 2017). Södra Cell Värö får genom produktionen värme som Varberg Energi
köper till fjärrvärmenätet och värmen behöver således inte kylas ned (personlig
kommunikation, R. Bard, 18 april, 2017). Södra Cell Värö har en årlig omsättning på
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omkring två och en halv miljarder kronor med förhållandevis låga rörliga kostnader och desto
högre fasta kostnader. Målsättningen med fjärrvärme inom föreningen är att i största mån
tillvarata den restvärme som produceras för att kunna leverera kvalitativ fjärrvärme till
konsumenter (personlig kommunikation, R. Bard, 18 april, 2017). Föreningen genomsyras av
en värdegrund som bygger på; långsiktigt agerande och värdeskapande relationer (Södra,
2017).
Preemraff Göteborg är ett raffinaderi som producerar fordonsbränsle (Preem, 2017). För
ungefär 40 år sedan inleddes ett samarbete mellan dåvarande ägare för raffinaderiet och
Göteborg Energi där Preemraff Göteborg levererar sin spillvärme, som uppkommer vid
produktion, till fjärrvärmenätet (personlig kommunikation, C. Hellman, 4 maj, 2017). Preem
omsatte år 2015 66 miljarder kronor (Preem, 2017). Preems vision är att leda omvandlingen
mot ett mer hållbart samhälle och detta görs dels genom att sälja restvärme från Preemraff
Göteborg som kan återanvändas i fjärrvärmesystem. Företaget har värderingarna;
nyskapande, ansvarstagande och inkluderande (Preem, 2017).
Renova är ett företag som bedriver verksamhet inom återvinning och avfall sedan 1972.
Restvärme som uppstår vid förbränning av avfall levereras till fjärrvärmenätet med Göteborg
Energi som kund (personlig kommunikation, J. Axner, 5 maj, 2017). Renova hade år 2015 en
omsättning på drygt en miljard kronor. Målet inom företaget är att finna metoder som både är
hållbara inom ekonomi samt miljö (Renova, 2017). Renova arbetar utifrån sina värderingar;
helhetsperspektiv, engagerade, tillsammans och ansvar (personlig kommunikation, K.
Lindman, 10 maj, 2017).
4.2.1 Metoder inom investeringsbedömning
I huvudsak genomför restvärmeleverantörerna sin investeringsbedömning genom att använda
DCF-metoderna; NPV-metoden, IRR-metoden samt pay-back-metoden. Att föra resonemang
med hjälp av känslighetsanalyser förekommer också för Södra Cell Värö och då ändras de
mest avgörande parametrarna, exempelvis priset över en viss tid, för att bedöma olika utfall.
Renova och Södra Cell Värö använder sig av riskanalyser, både i förebyggande syfte samt
löpande under investeringens livslängd, för att förhindra avbrott och ha beredskap inför
kommande risker.
“Riskåtgärder jobbar vi med dagligen, både på kort och lång sikt.”
(Personlig kommunikation, J. Axner, 5 maj, 2017).
Vad beträffar Södra Cell Värös soliditet var det knappt märkbart när fjärrvärmeinvesteringen
genomfördes år 2000 då det var små kostnader som uppkom i förhållande till bolagets storlek
och omsättning. Det förelåg därför ingen risk att soliditetskravet skulle understigas vid
investeringen (personlig kommunikation, R. Bard, 18 april, 2017). Preemraff Göteborgs
spillvärmeleveranser är en väldigt liten del av företaget Preem och därför används olika
soliditetskrav för olika investeringar, detsamma gäller avkastningskrav. Vidare har Södra Cell
Värö ett avkastningskrav på elva procent och Renova utgår från fem procent innan en
investering genomförs.
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Preem måste förhålla sig till en total budget som inte får överstigas. Görs det en stor
investering kanske ytterligare en stor investering inte kan göras samma år utan den blir
istället aktuell under nästkommande år igen. Preem fattar i första hand investeringsbeslut med
utgångspunkt i ekonomisk lönsamhet, energieffektivitet samt miljönytta (personlig
kommunikation, E. Malmström, 4 maj, 2017). För Renova gjordes fjärrvärmeinvesteringen
främst med fokus på miljönytta och lönsamhet.
“Avfallssituationen med växande deponier i göteborgsregionen var ohållbar och det var
tvunget att göras något. Avfallet finns där och istället för att värmen ska gå till spillo
är det ett ypperligt tillfälle att nyttja värmen i fjärrvärmesystemet.” (Personlig
kommunikation, J. Axner, 5 maj, 2017).
4.2.2 Grundinvestering med kringliggande kostnader - risker och
riskhantering
För samtliga restvärmeleverantörer grundar sig värmeleveranserna till fjärrvärmenätet på att
produktionen existerar. Produktionsanläggningarna är stora initiala investeringar (personlig
kommunikation, R. Bard, 18 april; C. Hellman, 4 maj 2017; E. Malmström, 4 maj, 2017; J.
Axner, 5 maj 2017). Södra Cell Värö omfattades inte av de största kostnaderna i
fjärrvärmeinvesteringen utan finansierade en värmeväxlare som krävdes för att kunna hantera
restvärmen, Varberg Energi bekostade övriga delar. Preemraff Göteborg har gjort
investeringar inne på raffinaderiområdet och Renova finansierade komponenter inom
området och fram till Göteborg Energis fjärrvärmenät. Då restvärmeleverantörerna endast har
en kund på den monopolistiska fjärrvärmemarknaden så är avtalskonstruktionen av central
betydelse för alla tre företag för att undvika orimligt höga risker samt kostnader. Den främsta
risken för alla tre restvärmeleverantörer är avbrott i anläggningarna som kan bli kostsamt och
påverkar även försäljningsmöjligheterna av restvärme vilket innebär ett inkomstbortfall.
Underhållsarbete och beredskap är av central betydelse för att minska riskerna för avbrott i
verksamheten och utgör därför en del i företagens kringliggande kostnader (personlig
kommunikation, R. Bard, 18 april; C. Hellman, 4 maj 2017; E. Malmström, 4 maj, 2017; J.
Axner, 5 maj 2017).
“Vi har en stor aktiv underhållsorganisation som vi har överdimensionerat för att ha
tillgängliga under julafton, nyårsafton, midsommarafton och så vidare, vi måste alltid
ha kapacitet för att kunna åtgärda avbrott i verksamheten på alla sätt.” (Personlig
kommunikation, R. Bard, 18 april, 2017).
Skulle det ske avbrott i fjärrvärmeleveranserna på grund av externa faktorer så måste
restvärmeleverantörerna kyla ned värmen som uppkommer vid produktionen och då krävs det
drift av kylsystem som kan bli en omfattande kostnad utöver grundinvesteringen. På
sommaren uppstår det en reducering i restvärmeleveranserna för Preemraff Göteborg då
värmebehovet i samhället minskar. Preemraff Göteborg måste därför kyla bort en del av
värmen under sommaren.
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För Preemraff Göteborg är kommunikation, samarbete och förståelse av hög vikt för att
affären med Göteborg Energi ska fungera och utgör därför en viktig riskhantering. Ytterligare
en riskhantering är att Preem arbetar utifrån lobbyverksamhet vad gäller det naturliga
monopolet. Företaget blev i en studie varse om att monopolet skulle kunna avvecklas för att
möjliggöra leverans av Preems totala spillvärmevolym för att nå ut till kunderna. Studien
lades dock ned och idén hann aldrig verkställas (personlig kommunikation, C. Hellman, 4
maj, 2017). Vidare är Preem aktiva inom IÅE, Industrigruppen Återvunnen Energi, som
driver liknande frågor för att förbättra restvärmeleverantörers position på
fjärrvärmemarknaden (personlig kommunikation, C. Hellman, 4 maj, 2017).
“Vi hade velat att värmemarknaden såg ut som elmarknaden med samma uppbyggnad
som för elnätet. Där kan ju vem som helst sälja elen, till vem som helst och till vilket
pris som helst.“ (Personlig kommunikation, E. Malmström, 4 maj, 2017).
4.2.3 Konkurrens, efterfråga och fjärrvärmepris - risker och riskhantering
Gällande konkurrensen så är Södra Cell Värö och Renova inte oroliga inför framtiden och ser
ingen större risk inför den fortsatta fjärrvärmemarknaden. Göteborg Energi och Renova har
delvis gemensamma ägare och därför finns ingen anledning att avtalet skulle upphöra mellan
parterna (personlig kommunikation, J. Axner, 5 maj, 2017).
För Preemraff Göteborg föreligger det dock en viss osäkerhet vad beträffar konkurrens på
värmemarknaden (personlig kommunikation, C. Hellman, 4 maj, 2017). Alla ser inte
Preemraff Göteborgs spillvärme som fossilfri energi då den kommer från ett raffinaderi som
inte är förnybart och klassas inte som bra miljöval, enligt Naturskyddsföreningen åsikt. Vissa
företag väljer därför att inte nyttja spillvärme från raffinaderier (personlig kommunikation, C.
Hellman, 4 maj, 2017).
“Jag tror det handlar om kunskapsbrist när det gäller klassningen av bra
miljöval.”(Personlig kommunikation, C. Hellman, 4 maj 2017).
Preemraff Göteborg vill understryka att spillvärmen som uppkommer är ett väldigt bra sätt att
tillverka förnybar energi på. Raffinaderiet levererar spillvärme som uppstår vid produktion
och använder således ingen extra energitillförsel för att framställa spillvärme och detta
försöker Preem att uppmärksamma politiker på (personlig kommunikation, E. Malmström, 4
maj, 2017). För Preem är det viktigt att bidra med miljönytta och har höga krav för att vara
bland topp 25 i Västeuropa inom energieffektivitet (personlig kommunikation, E.
Malmström, 4 maj, 2017). Det är alltså en viktig del inom riskhanteringen att kunder och
politiker uppmärksammar spillvärmen från raffinaderiet som fossilfri energi som bidrar med
miljönytta till samhället (personlig kommunikation, C. Hellman, 4 maj 2017).
“Antingen går värmen rakt ut i luften och blir helt meningslös, efter att dyr teknik först har
kylt ned kolvätesströmmarna, eller så återanvänds värmen i fjärrvärmenätet så att övriga
råvaror inte behöver eldas för att uppnå samma restvärme som vi redan får genom
produktionen.” (Personlig kommunikation, E. Malmström, 4 maj, 2017).
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Det föreligger en viss osäkerhet i hur stor efterfråga det finns för fjärrvärme vad beträffar
nybyggnationer. Framförallt småhus väljer ofta istället värmepumpar som uppvärmningskälla
(personlig kommunikation, R. Bard, 18 april, 2017). Restvärmeleverantörerna menar dock på
att det är fjärrvärmeföretagen som måste hantera risken då fjärrvärmeföretagen levererar
värmen till kunden. Från Göteborg Energi klassas spillvärmen från Preemraff Göteborg som
fossilfri värme och således föreligger det ingen risk i nuläget angående efterfrågan på
spillvärmen (personlig kommunikation, C. Hellman, 4 maj, 2017). Att efterfrågan skulle
minska på fjärrvärme som kommer från avfallsförbränning ses inte heller som en stor risk
(personlig kommunikation, J. Axner, 5 maj, 2017).
Göteborg Energi har ett mål om att vara 100 procent fossilfria till år 2030. Skulle kundkretsar
i framtiden vilja avstå från spillvärme från raffinaderiet på grund av att värmen inte klassas
som bra miljöval finns risken att Preemraff Göteborg får leverera en lägre andel värme och
att värmepumpar istället får marknadsövertaget (personlig kommunikation, C. Hellman, 4
maj, 2017). Detta är en stor risk, både för lönsamhet och miljö, som redan nu måste hanteras
för att förebygga ett långsiktigt avbrott i spillvärmeleveranserna (personlig kommunikation,
C. Hellman, 4 maj 2017; E. Malmström, 4 maj, 2017 ). Till stor del beror osäkerheterna på att
fjärrvärmenätet är monopolistiskt, hade marknaden istället varit i perfekt konkurrens hade det
inneburit en högre lönsamhet för Preem (personlig kommunikation, C. Hellman, 4 maj,
2017).
“Vi blir ju väldigt ekonomiskt bakbundna som leverantörer som har stora värmevolymer
som måste hanteras. På vintern kan vi leverera allt men på sommaren uppstår det en
lägre lönsamhet då värmebehovet minskar och således också värmeleveranserna.”
(Personlig kommunikation, C. Hellman, 4 maj 2017).
Biobränsle är det huvudsakliga alternativet för att kunna producera motsvarande värme som
fjärrvärmen gör. Det föreligger inga större risker att fjärrvärmepriserna kommer att sjunka så
länge biobränslepriserna håller sig på den nuvarande prisnivån då prissättningen på
biobränsle och fjärrvärme är i nära relation till varandra (personlig kommunikation, R. Bard,
18 april, 2017). Det finns dock en chans att biobränslepriserna kommer att stiga på grund av
ökad efterfrågan och således kommer också fjärrvärmepriserna att öka. Däremot innebär det
också en prisökning på massaveden som används på Södra Cell Värö vilket då inte skulle
innebära någon större lönsamhet eftersom kostnader och försäljningspris ökar tillsammans.
Fjärrvärmepriserna förväntas därför vara relativt konstanta (personlig kommunikation, R.
Bard, 18 april, 2017). Preem påverkas inte i någon större utsträckning vad gäller
prissättningen på fjärrvärme. Enligt Renova har fjärrvärmepriset på marknaden en direkt
påverkan på restvärmepriset. Skulle det exempelvis ske en prisreducering på fjärrvärme så
minskar även incitamenten från fjärrvärmeföretagen att betala samma pris för restvärmen.
“Det är ett naturligt samband som marknaden får acceptera.”
(Personlig kommunikation, J. Axner, 5 maj, 2017).
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4.2.4 Politisk påverkan - risker och riskhantering
Miljömål inom förnybar energi samt energieffektivisering blir allt mer påtagliga i samhället
och både miljödomstol samt Länsstyrelse har haft synpunkter vad gäller
pappersmassafabrikens miljötänkande (personlig kommunikation, R. Bard, 18 april, 2017).
Det föreligger inga specifika risker vad gäller politiken då Södra Cell Värö redan tar till vara
på restvärmen som kan återanvändas och synpunkterna har åtgärdats. För Preem är politiken
dock av central betydelse och påverkar företaget i hög grad. Företaget arbetar med ny teknik
som ingen annan tidigare har vågat testa, bygger nya anläggningar som aldrig någonsin
byggts samt framställer numera svanenmärkt diesel som är 50 procent förnybar genom att
bland annat använda tallolja (personlig kommunikation, C. Hellman, 4 maj 2017). Preem
anser sig vara en stor drivkraft i samhället för att fler företag ska våga testa ny teknik och
föredrar tydliga krav och incitament med en långsiktig plan från politiker för att få en
motivation att fortsätta driva utvecklingen framåt. Preem förespråkar ekonomiska styrmedel
ifall kraven inte skulle uppfyllas (personlig kommunikation, C. Hellman, 4 maj 2017).
“Sverige måste vara modigt och satsa för annars vågar inte företagen investera. Politikerna
måste visa vart vi ska gå, så vi tycker nästan att ju hårdare krav desto bättre och vi
stödjer detta till fullo.” (Personlig kommunikation, C. Hellman, 4 maj 2017).
Den politiska påverkan är central även för Renova.
“Det finns alltid risker med att miljömål, skatter och styrmedel träffar fel om de
inte implementeras rätt eller styrs på ett icke önskvärt sätt. Man kan tänka sig, rent
hypotetiskt, att skulle kostnaden för att förbränna avfall bli för hög så kommer man
i samhället se avfall ligga i diken och på illegala avstjälpningsplatser istället.”
(Personlig kommunikation, J. Axner, 5 maj, 2017).
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5 ANALYS
Nedanstående kapitel presenterar studiens analys. Inledningsvis redovisas en
analysmodell som utgör grunden för analyskapitlet och som efter hand kommer att
byggas på. Därefter leds kapitlet in på en sammanställning av analysen som hämtats
från det teoretiska samt empiriska kapitlet. Slutligen sammanfattas analysens
viktigaste delar i tabellform.

5.1 ANALYSMODELL
Enligt Alkaraan & Northcott (2006) förespråkas det en balans mellan lönsamhet och
miljönytta i investeringar, vilket är fallet i denna studie. Analysmodellen baserar sig således
på studiens mest centrala begrepp med utgångspunkt i att företag vill att investeringar ska
maximera företagets ekonomiska värde samtidigt som miljönytta uppnås. Analysmodellen
grundar sig på kategoriseringar utifrån den empiriska datainsamlingen samt studiens olika
riskområden7 som båda påverkar lönsamhet och miljönytta med avstamp i studiens
forskningsfrågor samt syfte.
Modellen beskriver först hur företag genomför sin investeringsbedömning vad gäller
fjärrvärmeinvesteringar. Därefter redogörs det för de främsta riskerna och osäkerheterna vid
investering i fjärrvärme. Slutligen presenteras det för hur fjärrvärmeföretag bemöter samt
hanterar riskerna som uppkommer. I slutet av analysen kommer analysmodellen att innehålla
de främsta faktorerna, utifrån företagens perspektiv, som har en påverkan på ekonomiskt
värde och miljönytta med utgångspunkt i huvudkategoriseringarna; bedömning, risk och
osäkerhet samt hantering.

Figur 6. Grundläggande analysmodell. (Egen illustration)

7

Se teoriavsnitt 2.2.1
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5.2 INLEDNING
Riskhanteringsmodellen för företag inom fjärrvärmebranschen består av sex grundläggande
steg (Lygnerud, 2010). Modellens första steg är att fördela ansvaret kring risker, det andra är
att identifiera risken, det tredje är att göra en analys över risker, det fjärde är att skapa en
strategi inom risker, det femte är att göra en planering med riskåtgärder, det sjätte är att
genomföra en dokumentation och uppföljning av riskrelaterade mål (Lygnerud, 2010).
Analysen kommer att ha utgångspunkt i de faktorer som mest frekvent tagits upp under
intervjuerna och som enligt intervjuade företag är identifierade som viktigast för att uppnå
ekonomiskt värde samt miljönytta (personlig kommunikation, P. Öhman, 23 april 2017; R.
Bard, 18 april 2017; J. Brännström, 28 mars 2017; A. Svernlöv, 24 april 2017; C. Hellman, 4
maj 2017; E. Malmström, 4 maj 2017; J. Axner, 5 maj 2017). Först beaktas företagens
investeringsmetoder sedan redovisas de viktigaste identifierade riskerna för att slutligen
övergå i hur riskerna hanteras av fjärrvärmeföretagen samt restvärmeleverantörerna. Riskerna
kategoriseras inom följande områden (Lygnerud, 2010):
●

Anläggningsrisk

●

Marknadsrisk

●

Politisk risk

I den sista delen av analysen kommer blicken att lyftas och en helhetsbedömning kommer att
fullborda en sammanställning för att slutligen kunna besvara frågeställningarna:
●

Hur genomförs investeringsbedömning inom företag på fjärrvärmemarknaden?

●

Vilka risker och osäkerheter har identifierats hos företag på fjärrvärmemarknaden som
kan ha inverkan på det ekonomiska värdet inom fjärrvärmeinvesteringar?

●

Hur genomförs riskhantering inom företag på fjärrvärmemarknaden?

5.2.1 Metoder inom investeringsbedömning
Värdeadditivitet är en teori som representerar hela företagets värde och innebär att värdet av
företaget är lika med summan av alla dess projekt och investeringar (Berk & DeMarzo,
2014). Lyckade investeringar är nyckeln till framgångsrika och värdefulla företag (Froot, et
al., 1994). DCF-metoder är grundläggande att använda för att beräkna en investerings
ekonomiska värde och är rekommenderade att använda vid investeringsbeslut (Brealey, et al.,
2014; Sandahl & Sjögren, 2005). Gemensamt för alla intervjuade företag är just DCFmetoderna. NPV-metoden, pay-back-metoden och IRR-metoden används alltid vid
investeringsbeslut. För Renova är däremot pay-back-metoden den mest genomgripande
metoden som används vid alla investeringsbeslut (personlig kommunikation, J. Axner, 5 maj,
2017). Företag använder även kalkylränta som ett mått på den förväntade avkastningen som
en investering förväntas ge (Brealey, et al., 2014). Alla studerade företag använder sig av
kalkylränta innan en investering genomförs för att försäkra sig om en betryggande
avkastning. Förväntad risk har ett nära samband med den framtida avkastningen och är därför
viktig att beakta (Brealey, et al., 2014). Soliditeten används också frekvent inom företags
investeringsbedömning. Det egna kapitalet i företaget är en viktig aspekt att beakta vid
investeringar (Brealey, et al., 2014). Alla intervjuade företag har en given soliditetsnivå som
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inte får understigas för att säkerställa en trygg ekonomisk position (personlig kommunikation,
P. Öhman, 23 april 2017; R. Bard, 18 april 2017; J. Brännström, 28 mars 2017; A. Svernlöv,
24 april 2017; C. Hellman, 4 maj 2017; E. Malmström, 4 maj 2017; J. Axner, 5 maj 2017).
Soliditeten kommer att vara av central betydelse för Göteborg Energi i framtiden då företaget
förväntas att göra stora investeringar som kommer att ha en påverkan på det egna kapitalet
(personlig kommunikation, A. Svernlöv, 24 april, 2017).
En ytterligare metod inom investeringsbedömning är känslighetsanalyser som tillämpas för
att få en djupare insikt i det ekonomiska värdet för en investering när specifika faktorer
förändras (Brealey, et al., 2014). Södra Cell Värö, Mölndal Energi samt Göteborg Energi
använder sig ofta av känslighetsanalyser för att kunna bedöma och vara förberedda på olika
utfall och inte bara ett. Vidare använder företag riskanalyser för att få en uppfattning om
sannolikheten för att en risk uppstår och vilka konsekvenser som uppkommer i samband med
risken (Aven, 2008). Fjärrvärmeföretagen, Södra Cell Värö samt Renova använder sig av
riskanalyser för att bli medvetna om sannolikheten att en händelse av oönskad karaktär
inträffar.

Figur 7. Steg ett analysmodell. (Egen illustration)

5.2.2 Grundinvestering med kringliggande kostnader - risker
Företags existens bygger delvis på att det förekommer risker och osäkerheter på marknaden
(Nilsson, et al., 2010). Fjärrvärmebranschen karaktäriseras av många risker, dels som starkt
kapitalintensiv (Svensk fjärrvärme, 2010; Lygnerud, 2010). Alla intervjuade företag kan
intyga om att detta är en stor risk efter att flertalet tunga investeringar behövt genomföras,
både grundinvesteringar samt löpande investeringar som omfattar uppgraderingar och
utbyggnader.
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Nyanslutningar är dominerande av flerbostadshus i tätortsområden (Frederiksen & Werner,
2014). Varberg Energi har redan genomfört grundinvesteringarna som krävs och anslutit sig
till de potentiella kunder som finns inom tätorten. Därför kommer Varberg Energi inte att
behöva investera så mycket pengar förutom i nya områden som byggs och där nyanslutningar
kan göras (personlig kommunikation, P. Öhman, 23 mars, 2017). Samma situation gäller för
Mölndal Energi (personlig kommunikation, J. Brännström, 28 mars, 2017). För Göteborg
Energi är läget annorlunda då Göteborgs stad förväntas att kraftigt fortsätta expandera och
många nyanslutningar av fjärrvärme kommer att göras, vilket motsvarar en stor kringliggande
kostnad utöver grundinvesteringarna. För Göteborg Energi väntar även fortsatt tunga
grundinvesteringar i form av ett nytt kraftvärmeverk som planeras att byggas (personlig
kommunikation, A. Svernlöv, 24 april, 2017). Vad beträffar Södra Cell Värö så krävdes inga
större investeringar på grund av fjärrvärmen då Varberg Energi stod för större delen av
kostnaden (personlig kommunikation, R. Bard, 18 april, 2017). Preemraff Göteborg har ett
stort system som kräver ständigt underhåll och det gjordes en del investeringar i samband
med att spillvärmen skulle levereras till fjärrvärmenätet. På sommaren uppkommer dessutom
stora kylkostnader för Preemraff Göteborg som på grund av varmare väder inte har möjlighet
att leverera en lika stor del spillvärme till Göteborg Energi (personlig kommunikation, C.
Hellman, 4 maj 2017; E. Malmström, 4 maj 2017). Renova har, utöver en mycket tung
grundinvestering, investerat i komponenter för att möjliggöra värmeleveranser på
fjärrvärmemarknaden till Göteborg Energi (personlig kommunikation, J. Axner, 5 maj 2017).
Alla investeringar påverkar det ekonomiska värdet i ett företag, det handlar bara om att göra
rätt investeringar för att påverka det ekonomiska värdet åt önskvärd riktning (Froot, et al.,
1994).
5.2.3 Konkurrens, efterfråga och fjärrvärmepris - risker
Det förekommer många olika uppvärmningsalternativ varav värmepumpar är den största
konkurrenten till fjärrvärme (Frederiksen & Werner, 2014). För alla tre intervjuade
fjärrvärmeföretag samt för Renova är det ett faktum att småhus ofta väljer värmepumpar som
uppvärmningskälla istället för fjärrvärme. Den främsta konkurrensen föreligger vid
nybyggnationer då fjärrvärmeföretagen har störst chans att ansluta nya kunder (personlig
kommunikation, P. Öhman, 23 mars 2017; J. Brännström, 28 mars 2017; A. Svernlöv, 24
april 2017). För att möjliggöra konkurrenskraft för fjärrvärmen krävs det att
distributionskostnaderna understiger kostnadsskillnaden mellan central och lokal
värmetillförsel för att kompensera de höga investeringskostnaderna (Frederiksen & Werner,
2014).
Värmebehovet minskar årligen i samband med att samhället blir allt mer energieffektivt och
då nybyggnationer övergår till att vara självförsörjande i större utsträckning (Frederiksen &
Werner, 2014). Passivhus är en anledning till att efterfrågan på värme minskar hos Varberg
Energi och är även en fortsatt konkurrent inför framtiden eftersom utvecklingen enbart går
framåt inom energieffektiviseringsåtgärder (personlig kommunikation, P. Öhman, 23 mars,
2017). För Varberg Energi och Mölndal Energi är den rådande situationen att alla potentiella
fjärrvärmekunder redan är anslutna och enda sättet att få en ökad efterfråga på fjärrvärme är
därav genom stadsexpansion med nya byggnader. Avvikelser i efterfrågan på fjärrvärme
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beror även på olika väderförhållanden (Frederiksen & Werner, 2014). Mölndal Energi är
varse om vädrets påverkan på efterfrågan men poängterar dock att det inte bara är
fjärrvärmen som drabbas utan även andra värmeleverantörer påverkas i lika stor utsträckning
av en reducerad efterfråga på värme (personlig kommunikation, J. Brännström, 28 mars,
2017). Även Preemraff Göteborg påverkas av vädret, framförallt under sommaren då
Göteborg Energi inte behöver en lika stor andel spillvärmeleveranser. Preemraff Göteborg
måste då betala för kylsystem för att kunna kyla ner restvärmen istället för att leverera den till
fjärrvärmenätet.
I samhället föreligger det även samhällstrender som påverkar både företags och kunders val
vid värmealternativ (personlig kommunikation, S. Werner, 24 april, 2017). För Preemraff
Göteborg kan denna samhällstrend vara förödande då företagets spillvärme kan uteslutas för
att kunden anser att värmen inte kommer från förnybar energi. Värmepumpar kan bli det
främsta valet istället för spillvärme från raffinaderiet (personlig kommunikation, C. Hellman,
4 maj 2017; E. Malmström, 4 maj 2017). Samhällstrender för även med sig debatter som kan
påverka fjärrvärmemarknaden och restvärmeleverantörerna kan få det svårt i framtiden på
grund av att samhället ställer krav på att fjärrvärmen ska baseras på helt fossilfria källor
(personlig kommunikation, C. Hellman, 4 maj 2017; J. Axner, 5 maj 2017).
Fjärrvärmens prissättning är vidare fluktuerande och beror på olika faktorer, exempelvis
politik, lokala förutsättningar samt storlek på tätorterna (Svensk Fjärrvärme, 2010). En av de
största avgörande faktorerna inom prissättningen av fjärrvärme är dock bränslepriserna
(personlig kommunikation, S. Werner, 24 april, 2017). Både Södra Cell Värö och Göteborg
Energi medger att bränsleprisutvecklingen är mycket central när fjärrvärmepriserna ska
fastställas, vilket är en risk då konkurrenskraften kan försämras eftersom fjärrvärmepriset
måste höjas i relation till bränslepriset (personlig kommunikation, R. Bard, 18 april 2017; A.
Svernlöv, 24 april 2017). Konkurrensen från andra uppvärmningsalternativ påverkar även
prissättningen för fjärrvärme (Frederiksen & Werner, 2014; Prisdialogen, u.d.). Alla
intervjuade företag har därför alltid i åtanke att prissättningen på fjärrvärme är av hög vikt för
att kunder fortsatt ska vilja köpa fjärrvärme.
5.2.4 Politisk påverkan - risker
Den svenska politiken har i mindre utsträckning varit involverad i fjärrvärmemarknaden
sedan starten och är i dagsläget fortfarande relativt frånvarande inom direkta lagstiftningar för
fjärrvärme (Frederiksen & Werner, 2014). Politiken drabbar snarare fjärrvärmen på ett
indirekt sätt då övergripande miljömål och direktiv kan förändra situationen för
fjärrvärmemarknaden (Frederiksen & Werner, 2014). Renova är positiva till miljöskatter samt
miljömål under förutsättning att dessa implementeras på rätt sätt och styr samhället i
önskvärd riktning (personlig kommunikation, J. Axner, 5 maj, 2017). Göteborg Energi
kommer att drabbas hårt av miljömål samt miljöskatter. Samhället ska vara 100 procent
fossilfritt inom en snar framtid och det kommer att innebära stora omställningskostnader i
företagets anläggningar, som i hög grad drivs på naturgas som är ett fossilt bränsle (personlig
kommunikation, A. Svernlöv, 24 april, 2017). Att Göteborg Energi strävar mot 100 procent
fossilfritt kommer även eventuellt att påverka Preemraff Göteborg eftersom raffinaderiets
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produktion är fossil. Däremot är Preemraff Göteborg en förespråkare för strängare miljökrav i
strävan mot ett miljövänligare samhälle och har på grund av politiken introducerat
svanenmärkt diesel som är 50 procent fossilfri (personlig kommunikation, C. Hellman, 4 maj
2017; E. Malmström, 4 maj 2017). För Södra Cell Värö föreligger det inga risker inom
miljömål i dagsläget då föreningen redan har åtgärdat synpunkter inom energieffektivisering
och kraven är således redan uppfyllda (personlig kommunikation, R. Bard, 18 april, 2017).
Den politiska faktor som påverkar alla företag som är verksamma inom fjärrvärme är
direktivet inom energieffektivisering (personlig kommunikation, S. Werner, 24 april, 2017). I
samma takt som samhället effektiviserar sin energianvändning så minskar även
fjärrvärmeleveranserna till kunderna (personlig kommunikation, P. Öhman, 23 mars 2017; R.
Bard, 18 april 2017; J. Brännström, 28 mars 2017; A. Svernlöv, 24 april 2017; C. Hellman, 4
maj 2017; E. Malmström, 4 maj 2017; J. Axner, 5 maj 2017).

Figur 8. Steg två analysmodell. (Egen illustration)

5.2.5 Riskhantering
Att beakta riskhantering kan vara en faktor som ökar det ekonomiska värdet i företaget och
minskar riskerna inom investeringar (Froot, et al., 1994). Fjärrvärmemarknaden står inför en
rad olika risker vilka alla måste hanteras, på ett eller annat sätt (Lygnerud, 2010). Det handlar
om att acceptera, minimera, undvika eller eliminera riskerna som uppkommer (Brealey, et al.,
2014). Det finns många olika metoder för att hantera risker samt osäkerheter och metoderna
appliceras olika beroende på aktuellt företag (Mikes, 2011). Det finns två olika kulturer,
beräknande samt visuell. Den beräknande kulturen innebär att verklighetsmodeller skapade
utifrån kvantitativa metoder och historisk data hanterar risker och bedömer framtidsutsikterna
(Mikes, 2011). Den visuella kulturen innebär att risker är svårberäknade och det framtida
utfallet visualiseras genom kvalitativa metoder med utgångspunkt i erfarenheter och
instinkter (Mikes, 2011). Intervjuade företag är eniga i frågan kring hur det ekonomiska
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värdet ser ut i fjärrvärmeinvesteringar. Framtiden är oviss samtidigt som konkurrenter ökar
och efterfrågan på värme minskar. Svårigheterna tyder på ett nära samband med att
investeringarna måste bedömas utifrån ett långsiktigt tidsperspektiv (Brealey, et al., 2014).
Alla intervjuade företag kan bekräfta detta fenomen. För att underlätta bedömningen av det
ekonomiska värdet och alla kapitalintensiva investeringar så använder dessutom alla företag, i
någon utsträckning, DCF-metoder.
I Fjärrvärmelagen (2008:263) ska en dialog föras mellan köpare samt säljare av fjärrvärme
(Sveriges Riksdag, 2016). Fjärrvärmeföretag använder därför exempelvis Nils
Holgerssonundersökningen och prisdialogen för att uppnå en konkurrenskraftig position
samtidigt som kunder använder metoderna för att få en trygghet på marknaden. Metoderna
informerar om värmepriser i hela Sverige och låter värmekunderna ha en påverkan på hur
priset ska sättas (Prisdialogen, u.d.; personlig kommunikation, T. Folkesson, 2 maj, 2017).
Framförallt Varberg Energi och Mölndal Energi är aktiva inom Nils
Holgerssonundersökningen eftersom båda fjärrvärmeföretagen har svårt att expandera och
därför är det av stor vikt att ha en rimlig prissättning för att fortsatt kunna behålla sina
befintliga kunder (personlig kommunikation, P. Öhman, 23 mars 2017; J. Brännström, 28
mars 2017). För alla tre fjärrvärmeföretagen var det dock viktigt att ingå i prisdialogen för att
uppnå en nöjd kundkrets som är involverade i fjärrvärmens prissättning. För Göteborg Energi
är det dessutom betryggande att vara delaktiga i Energiföretagen som uppdaterar och
informerar om viktiga upplysningar att beakta som fjärrvärmeaktör (personlig
kommunikation, A. Svernlöv, 24 april 2017). Preem är medlemmar i IÅE som arbetar för att
förbättra positionen på marknaden för restvärmelverantörer och är en viktig riskåtgärd för
Preemraff Göteborg som i framtiden kommer vara ett utsatt företag på marknaden (personlig
kommunikation, C. Hellman, 4 maj, 2017).
För alla restvärmeleverantörer uppmärksammades det från intervjuerna att
avtalskonstruktionen med fjärrvärmeföretagen är av stor vikt. Fjärrvärmemarknaden är
monopolistisk och således finns det endast en aktör på den aktuella marknaden som säljer
fjärrvärme (Frederiksen & Werner, 2014). Det krävs därför trygga avtal för
restvärmeleverantörerna eftersom de endast har en kund som tar emot spillvärmen (personlig
kommunikation, R. Bard, 18 april 2017; C. Hellman, 4 maj, 2017; J. Axner, 5 maj 2017). För
att säkerställa fjärrvärmens framtid på marknaden och undvika att bli utkonkurrerade så är
alla fjärrvärmeföretag delaktiga i planeringsfaser under ett tidigt stadie när städerna förväntas
att exploatera. Fjärrvärmen är främst aktuell inom tätorterna och lönsamheten återfinns
dessutom i städerna (Fredriksen & Werner, 2014). Fjärrvärmeföretagen har nära kontakt med
ansvariga för nybyggnationer och försöker att implementera fjärrvärmen i nya områden som
uppkommer.
Politiska risker för företag på fjärrvärmemarknaden är stor och det kan snabbt ske drastiska
förändringar (personlig kommunikation, F. Martinsson, 3 maj 2017; E. Dotzauer, 4 maj
2017). En stor risk som påverkar framförallt fjärrvärmeföretagen samt Preemraff Göteborg är
politiska beslut som omfattar miljömål samt direktiv. Varberg Energi, Mölndal Energi samt
Göteborg Energi bemöter politiska risker främst genom att verkställa alla krav som måste
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uppfyllas, görs inte detta finns det ingen framtid för verksamheten. Mölndal Energi har tillsatt
en politisk styrelse som har en inriktning på miljö och har därför stor hjälp från externa källor
som informerar och driver investeringar i en önskvärd riktning, från politikens synvinkel
(personlig kommunikation, J. Brännström, 28 mars, 2017). Göteborg Energi drabbas hårt av
politikens nya bestämmelser men hanterar riskerna genom att exempelvis konvertera sin
kraftvärmeanläggning från naturgas till förnybart (personlig kommunikation, A. Svernlöv, 24
april, 2017). Även om politiska restriktioner följs av samtliga företag, eller planeras att göra
det, så är det fortfarande en risk att omställningar och uppdateringar i anläggningarna
kommer innebära svåra ekonomiska omständigheter som antagligen inte innebär en högre
lönsamhet. Miljöinvesteringarna måste helt enkelt genomföras med risk att företagens
ekonomiska situation blir lidande (personlig kommunikation, P. Öhman, 23 mars 2017; R.
Bard, 18 april 2017; J. Brännström, 28 mars 2017; A. Svernlöv, 24 april 2017; C. Hellman, 4
maj 2017; E. Malmström, 4 maj 2017; J. Axner, 5 maj 2017).
En ytterligare stor risk för fjärrvärmeföretagen är tillgängligheten samt priser på bränsle
(Lygnerud, 2010). Varberg Energi hanterade risken genom att ansluta sig till Södra Cell Värö
för att få tillgång till billigare och lättillgänglig spillvärme och byggde även en flispanna för
att ha hög beredskap om det skulle uppstå avbrott i leveransen från Södra Cell Värö
(personlig kommunikation, P. Öhman, 23 mars, 2017). Mölndal Energi gjorde en
miljardinvestering i en ny flispanna för att bli mer miljövänliga samt minska kostnaderna på
bränsleinköp som tidigare var mycket exklusiv då olja eldades (personlig kommunikation, J.
Brännström, 28 mars, 2017). Göteborg Energi har gjort stora beredskapsinvesteringar och
använder sig av många olika bränslekällor, exempelvis spillvärme och värmepannor, för att
alltid säkerställa trygga leveranser. Göteborg Energi har även en redundans som ersätter
huvudförsörjande anläggning om avbrott skulle uppstå (personlig kommunikation, A.
Svernlöv, 24 april, 2017). Värmeproduktionen i fjärrvärmesystem är flexibel och kan alstras
från många olika källor (Frederiksen & Werner, 2014). Specifika risker hanteras genom att
riskerna sprids med hjälp av diversifiering utifrån Markowitz portföljteori (Brealey, et al.,
2014).
Inom fjärrvärmebranschen finns en uppmärksammad risk vad beträffar olika
väderförhållanden som kan göra att efterfrågan på fjärrvärme fluktuerar (Frederiksen &
Werner, 2014). Fjärrvärmeföretagen menar att vädret inte är något som går att påverka och
det finns ingen nuvarande riskhantering inom området (personlig kommunikation, J.
Brännström, 28 mars, 2017)
Det krävs dock inte speciellt stora och omfattande riskhanteringar för att uppnå ett önskvärt
utfall. Det läggs stor vikt på att företag framförallt är medvetna om att det föreligger risker
(Brealey, et al., 2014). Inom riskhantering förekommer det ett generellt mål om att i
synnerhet säkerställa ett stadigt kassaflöde (Froot, et al., 1994). En stor riskhantering som
samtliga företag använder sig av är kommunikation, samarbete och förståelse mellan aktörer
på marknaden. Det är viktiga områden att behandla men som inte kräver komplicerade
metoder eller kalkyler (personlig kommunikation, P. Öhman, 23 mars 2017; R. Bard, 18 april
2017; J. Brännström, 28 mars 2017; A. Svernlöv, 24 april 2017; C. Hellman, 4 maj 2017; E.
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Malmström, 4 maj 2017; J. Axner, 5 maj 2017). Att försöka eliminera all risk skulle dock
vara meningslöst ur ett lönsamhetsperspektiv då risker är nödvändiga att ställas inför så länge
företag eftersträvar avkastning på investeringarna (Brealey, et al., 2014).

Figur 9. Steg tre analysmodell - komplett. (Egen illustration)

5.3 HELHET ÖVER RISKER SAMT OSÄKERHETER OCH RISKHANTERING
I nedanstående tabell återfinns en sammanställning av vilka som är de mest påtagliga
faktorerna med inverkan på företaget och dess investeringar utifrån den empiriska
datainsamlingen. Faktorerna bedöms även huruvida de är en risk eller osäkerhet för att sedan
redogöra för hur de hanteras. Knight (1964) definierar risk som något som går att mäta samt
sannolikhetsberäkna medan osäkerhet inte går att mäta eller sannolikhetsberäkna. En
sammanställning av metoder inom investeringsbedömning kommer inte att göras i tabellen då
alla intervjuade företag visade sig använda samma finansiella mått och metoder vid
bedömning av investeringar 8.
8

Se avsnitt 5.2.1
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Figur 10. Analystabell fjärrvärmeföretag. (Egen illustration)

Figur 11. Analystabell restvärmeleverantörer. (Egen illustration)
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6 SLUTSATS OCH DISKUSSION
Inledningsvis i kapitlet presenteras slutsatser som åstadkommits med analysen som
utgångspunkt. Slutsatsen har som intention att besvara studiens tre forskningsfrågor
vilket således mynnar ut i att syftet uppnås. Avslutningsvis redovisas lärdomar,
diskussion och förslag på fortsatta studier.

6.1 SLUTSATS
Syftet med studien är att beskriva hur företag på fjärrvärmemarknaden genomför sin
investeringsbedömning, identifiera vilka risker samt osäkerheter som föreligger inom
fjärrvärmeinvesteringar och kartlägga hur riskhantering implementeras.
●

Hur genomförs investeringsbedömning inom företag på fjärrvärmemarknaden?

Slutsats:
Alla intervjuade företag tillämpar samma metoder inom investeringsbedömning. DCFmetoderna som omfattar NPV-metoden, IRR-metoden samt pay-back-metoden används vid
samtliga investeringar. Känslighetsanalyser och riskanalyser används också frekvent men mer
ofta vid större och omfattande investeringar. Varje företag har dessutom soliditetskrav där det
egna kapitalet måste kunna stå för en given andel av en nyinvestering. Kalkylränta nyttjas
också av alla företag i studien eftersom lönsamhet är något som alla har gemensamt och det
eftersträvas en förväntad avkastning.
Sammantaget använder sig företag av DCF-metoder, kalkylränta, känslighets- och
riskanalyser samt soliditet vid investeringsbedömning.
●

Vilka risker och osäkerheter har identifierats hos företag på fjärrvärmemarknaden som
kan ha inverkan på det ekonomiska värdet inom fjärrvärmeinvesteringar?

Slutsats:
Gemensamt för alla intervjuade företag är att grundinvesteringen samt kringliggande
kostnader är en av de största riskerna på fjärrvärmemarknaden. Det är en mycket
kapitalintensiv bransch som kräver stora anläggningar och övriga komponenter för att erhålla
ett fungerande fjärrvärmesystem. Avbrott i verksamheterna är också en stor risk som ständigt
måste hanteras. Vidare är konkurrensen en stor risk för samtliga verksamma företag, det är
dock mer påtagligt för Varberg Energi, Mölndal Energi, Göteborg Energi samt Preemraff
Göteborg. Fjärrvärmeföretagen upplever en allt högre konkurrens från värmepumpar och
Preemraff Göteborg har en utsatt konkurrensposition på grund av sin raffinaderiverksamhet,
vilken inte är 100 procent förnybar. Efterfrågan är en annan stor risk som blir allt mer
påtaglig på värmemarknaden och fjärrvärmeföretagen ser framtiden som oviss i och med
energieffektiviseringar och ett minskat värmebehov. Restvärmeleverantörerna ser inte
efterfrågan som någon större risk då värmemarknaden inte är deras huvudsakliga verksamhet.
Eftersom konkurrensen och efterfrågan ser ut som den gör så är det viktigt att priset på
fjärrvärme är fortsatt konkurrenskraftigt och på en stadig nivå för att behålla kunder och
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upprätthålla intresset för nyanslutningar. Politiken ses även som en stor risk som måste
bemötas av alla intervjuade företag. Befintliga, nya och kommande miljömål, direktiv och
skatter är faktorer som snabbt kan göra situationen svår för företagen som måste rätta sig
efter politikens bestämmelser.
Sammantaget
är
det
kostsamma
grundinvesteringar,
underhållskostnader,
produktionsavbrott, konkurrens, efterfråga, pris och politik som är de främsta riskerna.
●

Hur genomförs riskhantering inom företag på fjärrvärmemarknaden?

Slutsats:
Varberg Energi och Göteborg Energi hanterar i stort sina risker genom att göra en
riskspridning i form av diversifiering. Företagen använder flera olika bränsleslag som
värmekälla för att kunna nyttja bränslena som har lägst pris för stunden. Dessutom
säkerställer företagen en god tillgänglighet med flexibla värmekällor. Övriga intervjuade
företag bemöter risker inom grundinvestering med kringliggande kostnader genom ett
kontinuerligt underhåll av anläggningar och komponenter. Alla fjärrvärmeföretag måste
också vara delaktiga i planeringsstadiet vid stadsexploatering för att i tidigt skede vinna
marknadsandelar och introduceras före konkurrenterna och för att ha en fortsatt efterfråga.
Restvärmeleverantörer kan inte påverka efterfrågan och det är således en risk som måste
hanteras av fjärrvärmeföretagen och får därför accepteras av restvärmeleverantörerna. För att
vinna ytterligare konkurrensfördelar så använder sig Varberg Energi och Mölndal Energi av
Nils Holgerssonundersökningen och prisdialogen vilken Göteborg Energi också använder.
Restvärmeleverantörerna befinner sig i en utsatt position då de endast har en kund som köper
spillvärmen från produktionen. Därför är det av stor vikt att riskhantera genom
avtalskonstruktion där restvärmeleverantörerna får en högre säkerhet på marknaden. Vad
gäller politiken så är intervjuade företag eniga om att det är aspekter som måste accepteras.
Det enda som går att göra är att bemöta kraven som ställs och agera samt fatta beslut utifrån
fastställda mål och föreskrifter. Göteborg Energi bemöter dock politiska beslut lättare genom
att vara delaktiga i Energiföretagen. Preemraff Göteborg och Göteborg Energi riskhanterar
också genom att uppmärksamma allmänhet och politiker om att spillvärme och fjärrvärme är
positivt ur miljöperspektiv och försöker på så sätt stärka sin position ytterligare. Lygnerud
(2010) har sammanställt en modell för riskhantering. Intervjuade företag har inte ordagrant
uttryckt sig för att använda modellen men däremot har alla företag personer som är ansvariga
för riskhantering, de gör riskidentifieringar samt riskanalyser, det finns strategier för hur
riskerna ska lösas och åtgärder planeras samtidigt som kontroller och dokumentationer görs.
Sammantaget är riskspridning, kontinuerliga underhåll, delaktighet i planering, prisdialogen,
Nils Holgerssonundersökningen, avtalskonstruktion, uppmärksammande samt bemötande av
politiska beslut de mest påtagliga riskhanteringsåtgärderna.

6.2 DISKUSSION
Världen står inför en stor förändring vad beträffar övergången från fossila källor till ett
fossiloberoende samhälle. Politiken styr i dagsläget företag mot önskvärd riktning genom mål
och direktiv som ska trygga påverkan på miljön. Samhället styrs även mycket av debatter och
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allmänhetens uppfattning samt värderingar. För Preemraff Göteborg kan detta leda till svåra
konsekvenser eftersom allmänheten kan uppfatta raffinaderiets värme som ett sämre miljöval
jämfört med om det kommer från exempelvis biobränsleeldning. Företaget hanterar
situationen genom att försöka uppmärksamma politiker på att spillvärmen är en fördel att
använda men även allmänheten kanske är viktig att informera och få stöd från. Som
Preemraff Göteborg säger så är det ju trots allt ändå värme som uppkommer vid produktion,
oavsett om den ska användas till fjärrvärme eller inte. Så istället för att kyla bort redan
befintlig värme kan allmänheten tycka att det är ”bättre” att genom en helt ny process elda
biobränsle för att få spillvärme. Vi delar därför C. Hellmans åsikt om att det nog i stor grad
handlar om kunskapsbrist. Därför borde det vara av hög prioritering att så snart som möjligt
upplysa allmänheten om för- och nackdelar med vart fjärrvärmen har sitt ursprung från.
Vidare är alla fjärrvärmeföretag som intervjuats medvetna om att energibehovet kommer att
minska i framtiden i takt med energieffektiviseringar och varmare klimat. Märkbart i denna
situation är att inga av företagen delger någon information om hur de ska hantera situationen
med ett minskat värmebehov. Lönsamheten kommer att reduceras för fjärrvärmeföretagen vid
en minskad försäljning av värme och situationen borde därför vara av hög vikt att hantera
redan nu. Alla företag gör dessutom investeringar för två syften; uppnå lönsamhet och
miljönytta. Målen kommer vara svåra att uppnå i framtiden med ett minskat energibehov och
borde således vara angeläget att diskutera. Fjärrvärmen kommer att bemötas av tuffare tider,
vilket Göteborg Energi erkänner, men vart kommer riskåtgärderna in för detta fenomen? I
dagsläget satsar företagen på att upplysa och informera om att fjärrvärme är ett bra och
tillförlitligt uppvärmningsalternativ men det är inte av stor betydelse att marknadsföra värme
när behovet av värme ändå kommer att minska.
Det är en lokal kännedom att fjärrvärmeolyckor kan inträffa, vilket också skedde år 2015 i
Lund. Det är därför förundransvärt att inga av de intervjuade företagen i studien nämner
olyckor som en risk. Företagen kan med avsikt välja att inte gå ut med olycksrisker för att
undvika skepsis av allmänheten gentemot fjärrvärme, vilket vi har förståelse för.
Sammanfattningsvis står samhället inför en förändring och utifrån studien verkar det vara av
hög vikt för företag att anpassa sig till förändringarna som sker för att kunna konkurrera
bland övriga aktörer på fjärrvärmemarknaden. Fjärrvärmeföretagen är dock eniga om att
framtiden är oviss och så länge det inte går att förutspå kommande tid är det inte lätt att fatta
några klara beslut angående vilka risker som måste hanteras när riskerna kanske ännu inte är
uppkomna.

6.3 LÄRDOMAR
Rent teoretiskt kan det framgå att investeringsbedömning är relativt komplex vad beträffar att
beräkna det ekonomiska värdet. Det är många aspekter att ha i beaktande innan en investering
genomförs och de ekonomiska uppgörelserna omfattar stora och intensiva kapitalplaceringar
som innebär stora risker för företagen. Trots kostsamma samt riskfyllda investeringar
använder sig alla företag alltid i grund och botten av de mindre komplicerade DCF-
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metoderna. En intressant notering är att alla intervjuade företag strävar efter en ekonomisk
lönsamhet men är fortfarande beredda att riskera lönsamheten för att uppnå en högre
miljönytta.

6.4 FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER
I denna studie har det inte gjorts en djupare inblick i företag på fjärrvärmemarknaden utanför
Halland samt Västra Götaland och resultatet kan eventuellt skilja sig åt sett till ett geografiskt
perspektiv, både nationellt och internationellt. Lokala förutsättningar med väder och
befolkning kan ha en påverkan och fjärrvärmeföretag samt restvärmeleverantörer med olika
lokalisering kan därför ha en inverkan på utfallet.
Vidare uppkom det en intressant diskussion med S. Werner (personlig kommunikation, 24
april, 2017) angående ett eventuellt framtida samarbete mellan fjärrvärme och passivhus. I
dagsläget ger passivhus fjärrvärmen sämre förutsättningar på grund av ett minskat
värmebehov. I framtiden kan fjärrvärmesystemen istället anpassas till de lägre värmebehoven
i passivhusen och det innebär lägre temperaturer i fjärrvärmenätet vilket leder till en högre
effektivitet. Det innebär även lägre investeringskostnader eftersom tekniken inte behöver
anpassas till lika höga temperaturer som i dagsläget vilket också minskar riskerna inom
dagens kapitalintensiva investeringar för fjärrvärmeföretagen. Vidare leder de fortsatta
studierna om passivhus in på området kring hur fjärrvärmeföretag i framtiden kan komma att
hantera och anpassa sig till allmänt minskade värmebehov i samhället.
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BILAGA 1 - INTERVJUFRÅGOR VARBERG ENERGI, MÖLNDAL ENERGI &
GÖTEBORG ENERGI
Kan du berätta lite om dig själv (Utbildning, ansvarsområde, anställningstid)?
Allmänna ekonomiska frågor kring fjärrvärme:
1. Hur genomför ni er investeringsbedömning inom fjärrvärme?
a. Känslighetsanalys?
b. NPV, IRR, pay-back?
2. Vad tar ni främst hänsyn till vid investeringsbeslut?
a. Lönsamhet?
b. Miljönytta?
c. Avkastningskrav?
3. Hur påverkar fjärrvärmeinvesteringar ert företag vad gäller:
a. Soliditet?
b. Lönsamhet / kassaflöde?
Allmänna frågor kring risker inom fjärrvärmeinvesteringar:
4. Vad har ni för synsätt vad gäller risk i allmänhet?
a. Hur hanterar ni risk?
5. Varför valde ni att investera i fjärrvärme?
6. Vad har ni för krav vid risktagande inom fjärrvärmeinvesteringar?
a. Soliditet?
b. Avkastningskrav?
Hur förhåller ni er till nedanstående specifika risker inom fjärrvärmeinvesteringar?
➔ Anläggningsrisker:
7. Operationella risker?
8. Byggkostnader?
9. Naturligt monopol?
➔ Marknadsrisker:
10. Konkurrens?
11. Fjärrvärmepris?
12. Prisdialog?
13. Efterfrågan?
➔ Politiska risker:
14. Skatter?
15. Miljömål?
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BILAGA 2 - INTERVJUFRÅGOR SÖDRA CELL VÄRÖ, PREEMRAFF GÖTEBORG
& RENOVA
Kan du berätta lite om dig själv (Utbildning, ansvarsområde, anställningstid)?
Allmänna ekonomiska frågor kring fjärrvärme:
1. Varför valde ni att samarbeta med fjärrvärmeföretaget? Vems initiativ?
a. Vilka kostnader har ni varit delaktiga i? Vad har fjärrvärmeföretaget stått för?
2. Hur genomförde ni er investeringsbedömning inom deltagande i
fjärrvärmeleveranser?
a. Känslighetsanalys?
b. NPV, IRR, pay-back?
3. Vad tog ni främst hänsyn till vid investeringsbeslut inom fjärrvärme?
a. Lönsamhet?
c. Miljönytta?
d. Avkastningskrav?
4. Hur påverkar fjärrvärmeinvesteringen ert företag vad gäller:
a. Soliditet?
b. Lönsamhet / kassaflöde?
Allmänna frågor kring risker inom fjärrvärmeinvesteringar:
5. Vilka risker ser ni inom fjärrvärme?
a. Hur hanterar ni riskerna?
6. Vad hade ni för krav vid risktagande inom fjärrvärmeinvesteringar?
a. Soliditet?
b. Avkastningskrav?
Hur förhåller ni er till nedanstående specifika risker inom fjärrvärmeinvesteringar?
➔ Anläggningsrisker:
7. Operationella risker?
8. Vad händer om fjärrvärmeföretaget inte skulle kunna ta emot spillvärme från er
längre?
➔ Marknadsrisker:
9. Konkurrens?
10. Fjärrvärmepris?
11. Efterfrågan?
➔ Politiska risker:
12. Skatter?
13. Miljömål?
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