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”It is a world of change in which we live, and a world of uncertainty.” 

                       Frank H. Knight 

   



Förord 

Kort om uppsatsen 

Detta är en examensuppsats på c-nivå som skrivs som en del av en utbildning på 

Energiekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Kursen motsvarar två månaders 

heltidsstudier och 15 hp. De tänkta läsarna för vår uppsats är framför allt andra studenter och 

naturligtvis de lärare som kommer utvärdera vår examensuppsats.  

 

Kort om författarna 

Författarna till denna C-uppsats är Robert Helgesson och Victor Johansson. De kurser vi har läst 

under våra tre år på Energiekonomprogrammet har gett oss förkunskaper inom företagsekonomi 

och förnybar energi. Samspelet mellan investeringsbedömning och vindkraftsteori har vi ansett 

vara relevant för vår utbildning, samtidigt som det är ett personligt intresseområde. Detta är den 

främsta anledningen till att vi riktade våra blickar mot problemområdet risk och osäkerhet i 

vindkraftsinvesteringar. Vårt samarbete har varit gott, men flertalet gånger har vi också varit 

oense om olika aspekter, något som har resulterat i långa men givande diskussioner som i 

slutändan har bidragit till denna examensuppsats. 

 

Tack till 

Ett stort tack till vår handledare Jan-Olof Müller som genom sina tidigare kurser i 

ekonomistyrning och investeringsbedömning har inspirerat oss att välja detta ämne och kommit 

med många goda råd under resans gång. Stort tack även till vår examinator Arne Söderbom och 

våra klasskamrater som opponerat på vår uppsats och därmed bidragit till det slutliga resultatet. 

Ett stort tack ges även till våra intervjupersoner och de företagen som ligger till grund för det 

empiriska materialet. Då intervjupersonerna och företagen är anonyma i denna C-uppsats väljer 

vi istället att tacka dem genom deras arbetstitlar. Stort tack till Vd:n, Analytikern, Miljöchefen, 

och Bankmannen. 

 

 

______________________     ______________________ 

Robert Helgesson      Victor Johansson  



Sammanfattning 

Nyckeln till ett framgångsrikt och värdefullt företag är att göra bra investeringar eftersom det är 

investeringarna som skapar den avkastning som dess ägare får som ersättning (Froot, et al., 

1994). Om företaget strävar efter att göra värdemaximerande investeringar måste de därför 

bedöma vilka investeringar som kan tänkas generera en avkastning som är större än kostnaden 

för kapitalet som investeras (Brealey, et al., 2014). Detta är den teoretiska grundregeln för all 

investeringsbedömning (Brealey, et al., 2014). Men eftersom framtiden är fylld av risk och 

osäkerhet är bedömningen av en investerings ekonomiska värde ingen enkel sak (Sandahl & 

Sjögren, 2005). 

I företagens strävan att tämja denna risk och osäkerhet har Mikes (2009;2011) identifierat två 

olika kulturer, den beräknande kulturen och den visualiserande kulturen. Dessa kulturer präglas 

av sin syn på vad som är meningsfullt att sannolikhets bedöma och vad som inte är meningsfullt 

att sannolikhets bedöma (Mikes, 2011). Synen på vad som är risk och osäkerhet kan också 

kopplas ihop med Knights (1964) definition av begreppen där risk är det mätbara och osäkerhet 

det omätbara. Med utgångspunkt i Knights (1964) definition av risk och osäkerhet försöker vi i 

denna studie förstå hur bedömningen av vindkraftsinvesteringar påverkas av företagens syn på 

risk och osäkerhet. Vi söker förståelsen genom att studera tre olika företag som på olika sätt kan 

kopplas samman med investeringar i vindkraft. De tre perspektiv vi studerar är dels bankens som 

lånar ut, dels den privata aktören som enbart investerar i vindkraft och dels den kommunala 

aktören där investeringar i vindkraft inte tillhör kärnverksamheten.   

Vår studie tyder på att de flesta risker som ingår vid bedömning av ett vindkraftverks 

ekonomiska värde uppfattas som osäkra. Den enda faktor som företagen försöker mäta och 

sannolikhets bedöma är vinden, detta är därför den enda faktor som kan anses vara en 

kvantifierbar riskfaktor enlighet Knights definition. Osäkerhetsfaktorerna som det framtida priset 

på el och elcertifikat hanteras istället med hjälp av kvalitativa metoder. Även om vinden verkar 

uppfattas som den viktigaste faktorn kan man därför argumentera för att den slutliga 

bedömningen av det ekonomiska värdet framför allt är en kvalitativ bedömning där erfarenhet 

och intuition spelar en avgörande roll. De studerade vindkraftsexploatörerna verkar därför 

tillhöra den visualiserande kulturen. 

 

Nyckelord  

risk, osäkerhet, investeringsbedömning, lönsamhet, beräknande kulturer, visualiserande kulturer 

vindkraft, företagsekonomi 

  



Abstract 

The key to a successful and valuable business is to make good investments because it is 

investment that creates the returns that its owner receives as compensation (Froot et al., 1994). If 

the company strives to make value -maximizing investments they must therefore assess which 

investments may generate a return greater than the cost of capital invested (Brealey et al., 2014). 

This is the theoretical basic rule of any investment decision (Brealey et al., 2014). But since the 

future is fraught with risk and uncertainty assessment of an investment's economic value is not 

straightforward (Sandahl & Sjögren, 2005).  

In the companies' efforts to tame this risk and uncertainty Mike (2009: 2011) identifies two 

different cultures, the calculative culture and the envisioning culture. These cultures are 

characterized by their view of which areas it is meaningful to assess the probability for and for 

which areas it is not meaningful to assess the probability (Mikes, 2011). Views on what is risk 

and uncertainty can be paired with Knights (1964) definition of the concepts in which the risk is 

measurable and the uncertainty is unmeasurable. Based on Knights (1964) definition of risk and 

uncertainty, this study tries to understand how investments in wind power plants are affected by 

the companies’ view of risk and uncertainty. We seek understanding by studying three different 

companies who in different ways can be linked to investments in wind power plants. The three 

perspective we study is; the bank who is financing wind power investments, the private company 

who only make wind power investments, and the municipal where investments in wind power 

does not belong to the core business.  

Our study suggests that most of the factors included in the assessment of the wind power 

economic value are perceived as uncertain. The only factor that the companies are trying to 

measure and make probabilities about is in their assessment of the wind. We therefore conclude 

that this is the only factor that can be considered as a quantifiable risk factor according to 

Knights definition. The uncertainties like that of the future price of electricity and electricity 

certificates is instead handled using qualitative methods. Although the wind seems to be 

perceived as the most important factor we therefore argue that the final assessment of the 

economic value is primarily a qualitative assessment where experience and intuition plays a 

crucial role. The studied companies therefore seem to belong to the visualization culture. 
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1 INLEDNING 

I detta kapitel börjar vi med bakgrunden för att sedan gå vidare till 

problemdiskussionen. I bakgrunden berättar vi om det som inspirerat oss till vårt val av 

problemområde medan vi i problemdiskussionen smalnar av och fokuserar på de mest 

intressanta aspekterna som tillslut leder oss vidare till  forskningsfrågan och syftet med 

denna uppsats.   

1.1 BAKGRUND 

Som studenter på Högskolan i Halmstads Energiekonomprogram finns ett stort intresse för både 

vindkraft och investeringsbedömning. Debatten kring vindkraft har gjort oss nyfikna på hur 

företagen som investerar i vindkraft bedömer och hanterar de risker som finns. Men framtiden är 

aldrig given och det innebär att risk inte är något unikt för just vindkraft. Få är de investeringar 

som kan sägas ge en garanterad framtida avkastning (Brealey, et al., 2014). Snarare kan risk och 

osäkerhet anses vara en förutsättning för företagandet i en marknadsbaserad ekonomi (Knight, 

1964). Men för att risk ska accepteras bör investeringen också ge en högre avkastning än de 

alternativa investeringar som är mindre riskabla (Brealey, et al., 2014).  

Fördelen med vindkraft är att den el som produceras inte resulterar i några utsläpp av 

växthusgaser, och därmed anses utbyggnaden vara en viktig del i arbetet med att minska 

samhällets beroende av fossila energikällor (Sidén, 2008). Generellt har förnybara energikällor 

också ökat kraftigt de senaste åren, och vindkraften tillhör den energikälla där utbyggnadstakten 

varit allra störst (The European Wind Energy Association, 2014). Även om investeringarna 

minskade med 8 procent år 2013 jämfört med år 2012 uppgick de ändå till ett värde på mellan 

13- och 18 miljarder Euro (The European Wind Energy Association, 2014). Tittar man på 

Sverige stod vindkraften för nästan 5 % av elproduktionen år 2012 (Energimyndigheten. A, 

2013). Men trotts den snabba utbyggnadstakten finns det flera som är kritiska till 

vindkraftsinvesteringarna. Exempelvis menar Erik Lakomaa (2013)  att vindkraftsinvesteringar 

kan var lönsamma men också mycket riskfyllda eftersom de är beroende av ekonomiska 

styrmedel så som elcertifikat. Även Elforsk (2008) menar i sin rapport att de ekonomiska 

styrmedlen har en avgörande betydelse för investeringar i vindkraft.  

Klimatkrisen kan sägas vara anledningen till det ökade intresset för förnybar energi och 

vindkraftsinvesteringar (Sidén, 2008). På samma sätt kan man säga att finanskrisen har ökat 

intresset för riskhantering (Mikes, 2011). Men även om riskhanteringen inne i företaget inte är 

någon självklarhet finns det studier som tyder på att det är fördelaktigt för företagen att själva 

hanterar de risker som de har bäst kunskap om (Brealey, et al., 2014; Nocco & Stulz, 2006). 
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1.2 PROBLEMDISKUSSION 
Även om vindkraften fortfarande bara utgör en liten del av den totala energitillförseln har den 

som sagt ökat kraftigt de senaste åren, både i Sverige och i världen (Sidén, 2008).  Mellan åren 

2010 och 2012 har det skett en fördubbling, från 3,5 TWh 2010 till 7,1 TWh 2012, av 

vindkraftsproduktionen i Sverige (Energimyndigheten. A, 2013). De EU-direktiv som antagits 

för att främja användningen av förnybara energikällor i syfte att uppnå målet om att förnybar 

energi ska stå för 20 procent av energiförsörjningen inom unionen till år 2020 har säkerligen 

bidragit till vindkraftens starka frammarsch (EU, u.d.). På nationell nivå har Sveriges riskdag 

stiftat lagar om exempelvis elcertifikatsystemet som riktar sig till producenter och leverantörer 

av elenergi med syfte att stimulera utbyggnaden av förnybara energikällor som sol- och vindkraft 

(Rättsnätet Notisum AB, 2011). Andelen kommuner som satsar på att äga egna vindkraftverk, 

antingen direkt eller genom separata bolag, har också ökat de senaste åren enligt en 

kommunenkät gjord av vindkraftsbolaget O2 (Vindkraftsnyheter.se, 2012) . 

Den snabba utbyggnaden har dock inte skett helt friktionsfritt och det finns många åsikter om 

huruvida vindkraften är bra eller dålig (Wizelius, 2007). Kritiken har riktats mot allt från rent 

estetiska frågor, som vindkraftverkens inverkan på landskapsbilden, till dess beroende av 

ekonomiska styrmedel som det svenska elcertifikatsystemet (Sidén, 2008). Om vindkraften är 

bra eller dålig ur ett miljöperspektiv eller samhällsperspektiv tycker vi är en intressant 

diskussion. Men hur ser det ut ur ett företagsekonomiskt perspektiv, dvs. hur lönsamt är det?  

Idag finns det flera olika typer av elproduktionsinvesteringar som ett elbolag kan välja att 

investera i (Energimarknadsinspektionen, 2007). Utgångspunkten här är att företag endast bör 

göra investeringar för att maximera sitt värde (Brealey, et al., 2014). Kapitalstarka företag väljer 

dock ofta en blandad energimix för att diversifiera sig och på detta sätt säkra eller stärka sin plats 

på energimarknaden (Energimarknadsinspektionen, 2007). Men att företag försöker hantera risk 

genom att diversifiera sig är inte alltid helt förenligt med grundläggande finansiell teori (Nocco 

& Stulz, 2006). Istället menar somliga forskare att företagen bör koncentrera sig på sin 

kärnverksamhet (Froot, et al., 1994). De företag som inte är så kapitalstarka väljer också ofta en 

smal energimix och försöker maximera sitt värde genom att ta stora marknadsandelar på en viss 

del av marknaden (Energimarknadsinspektionen, 2007). Kan vindkraften ha vuxit fram som ett 

alternativ för denna typ av företag? För oavsett de kritiska rösterna är det uppenbart att det har 

funnits ett stort intresse för investeringar i vindkraftverk, vilket om inte annat bevisas av den 

snabba utbyggnadenstakten runt om i världen, inte minst här i Sverige (The European Wind 

Energy Association, 2014). Med anledning av detta borde man kunna utgå från att 

vindkraftsinvesteringarna är lönsamma? 

Men få investeringar kan garantera en given lönsamhet eftersom risk och osäkerhet är naturliga 

faktorer i företagens vardag (Brealey, et al., 2014).  Företagen måste välja mellan att eliminera 

eller acceptera risken och osäkerheten (Brealey, et al., 2014). Att skilja på risk och osäkerhet är 

något som den amerikanske ekonomen Frank H. Knight gjorde redan i början av 1900-talet 
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(Knight, 1964). Knight ansåg att risk var något som gick att mäta och sannolikhetsberäkna 

medan osäkerhet inte kunde mätas eller sannolikhetsberäknas (Knight, 1964).  

I stort kan investeringar i energiproducerande anläggningar delas in i fyra riskkategorier; 

anläggningsrisk, marknadsrisk, regleringsrisk och policyrisk (Energimarknadsinspektionen, 

2007). De två förstnämnda har en mer direkt inverkan på kostnader och intäkter medan de två 

sistnämnda är kopplade till politiska förändringar på energimarknaden och därmed bestämmer 

vilka marknadsregler som gäller (Energimarknadsinspektionen, 2007).  

Det finns flertalet ekonomiska verktyg för att bedöma det ekonomiska värdet av en investering 

och samtidigt ta hänsyn till risk och osäkerhet (Alkaraan & Northcott, 2006). Scenarioanalyser är 

ett exempel på ett sådant verktyg (Brealey, et al., 2014). När en bedömning av risken är gjord 

kan företagen undersöka vilka åtgärder som är möjliga för att eliminera eller reducera risken 

(Burke, 2003). För en vindkraftsexploatör skulle det exempelvis kunna röra sig om att använda 

terminskontrakt för att säkra priserna på el och elcertifikat (Svenska Kraftnät, 2011). Hur 

påverkar synen på risk och osäkerhet valet av dessa metoder? 

Ett vindkraftverks produktion är direkt relaterat till hur mycket det blåser (Wizelius, 2007). Men 

vinden är ingen stokastisk variabel och kan därför mätas och sannolikhets bedömas (Mikulovic', 

et al., 2012). Samtidigt finns det i vindkraftsinvesteringar även en del faktorer som kan anses 

vara svårare att bedöma (Mikulovic', et al., 2012). Till dessa faktorer hör elprisets framtida 

utveckling samt utvecklingen för priset på elcertifikat (Wizelius, 2007). De är framför allt dessa 

två faktorer som tillsammans med vinden avgör hur lönsam en vindkraftsinvestering blir 

(Wizelius, 2007). Hur ser då företagen på de framtida priserna på el och elcertifikat? Med vilka 

metoder försöker vindkraftsexploatörerna prognosticera dessa?  

Tiden är också en viktig faktor som gör det svårt att prognostisera det framtida utfallet och 

därmed bedöma det ekonomiska värdet av en investering (Brealey, et al., 2014). Den 

ekonomiska livslängden på ett vindkraftverk brukar ligga på mellan 20 till 25 år (Wizelius, 

2007). Tidsaspekten borde alltså ytterligare försvåra den ekonomiska bedömningen av en 

vindkraftsinvestering. Med tanke på att vindkraftsinvesteringarna verkar vara förknippad med all 

denna risk och osäkerhet har vi framför allt kommit att intressera oss för hur företagen arbetar för 

att ta hänsyn till dessa faktorer. 

1.3 FORSKNINGSFRÅGA 
Hur tar de utvalda företagen hänsyn till olika risk- och osäkerhetsfaktorer som påverkar 

bedömningen av vindkraftsinvesterings ekonomiska värde
1
? 

                                                 

 

1
 I vår uppsats kommer vi att omväxlande använda begreppen lönsamhet och avkastning som synonymer när vi talar 

om att bedöma det ekonomiska värdet. 
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1.4 SYFTE 
Syftet är att förstå hur de utvalda företagens syn på olika risk- och osäkerhetsfaktorer påverkar 

investeringsbedömnigen av vindkraftsinvesteringar. 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 
Vi kommer inte att gå lika djupt i alla tre företag, eftersom företag A är vårt huvudföretag 

kommer detta stå i fokus. Några rekommendationer om hur företagen borde göra kommer inte 

lämnas i detta arbete då vårt syfte är att förstå. Vi kommer inte heller lägga fokus på alla risker 

som en vindkraftsinvestering medför utan endast de faktorer som vi har uppfattat som de 

viktigaste och mest relevanta för vår studie.  

2 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel kommer vi att redovisa den teori som ligger  till grund för hela vår 

uppsats. Referensramen är uppbyggd av två huvuddelar. Den första huvuddelen handlar 

om den finansiella teori som är relevant för vår uppsats och den andra huvuddelen 

handlar om vindkraftsteori. Men först ska vi börja med en sammanfattning av hela den 

teoretiska referensramen. Därefter följer det en lista över de viktigaste begreppen. 

2.1 SAMMANFATTNING AV TEORETISK REFERENSRAM 

Enligt finansiell teori görs investeringar för att öka företagets värde (Sandahl & Sjögren, 2005). 

Avkastningen som investeringen genererar bör vara minst lika hög som företagets kapitalkostnad 

(Brealey, et al., 2014). Men få investeringar kan göras utan att ta hänsyn till risk och osäkerhet 

(Brealey, et al., 2014). I dagligt tal används begreppen risk och osäkerhet som synonymer till 

varandra (Nilsson, et al., 2010). Men Knight valde att skilja på begreppen (Knight, 1964). Han 

menade att risk är något för vars utfall man kan göra en meningsfull och objektiv 

sannolikhetsbedömning. För osäkerhet däremot går det inte att räkna fram en sannolikhet som 

kan sägas vara meningsfull eller objektiv (Knight, 1964).   

Företag kan ta hänsyn till risken på olika sätt och enligt Mikes (2011) finns det i huvudsak två 

olika kulturer. De två olika kulturerna är den beräknade och den visualiserande. De företag som 

tillhör den beräknande kulturen använder kvantitativa metoder för att mäta risk och de som 

tillhör den visualiserande kulturen använder sig av kvalitativa metoder (Mikes, 2011).  

De grundläggande kalkylmetoder som finns för att bedöma det ekonomiska värdet på en 

investering är Pay-back-metoden, NPV-metoden och IRR-metoden (Brealey, et al., 2014). 

Riskjustering av återbetalning, riskjusterad kalkylränta, riskjusterat kassaflöde och 

känslighetsanalyser är exempel på metoder som på olika sätt kan användas för att ta hänsyn till 

risk (Brealey, et al., 2014). Utöver dessa metoder finns även mer avancerande metoder som kan 

hjälpa företag med att exempelvis mäta risk, dessa upplevs dock ofta som komplexa och ställer 

dessutom höga krav på datainsamlingen (Alkaraan & Northcott, 2006). För att få bättre koll på 
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de risker som en investering innebär kan man med fördel upprätta en rikshanteringsplan med 

tydliga faser och aktiviteter under projektets gång (Burke, 2003).  

Ett vindkraftverk tar tillvara på vindens energi (Wizelius, 2007). Vindläget mäts vanligtvis med 

en vindmast och/eller SODAR-utrustning under ett år för att få fram vinddata för en specifik 

plats (Sidén, 2008). Turbinkostnaden motsvarar normalt cirka 80 % av den totala kostnaden för 

ett vindkraftverk, då ingår ofta ett till två års service (Wizelius, 2007). Ett vindkraftverks intäkter 

består av försäljning av el samt elcertifikat (Wizelius, 2007). Priset på el bestäms av utbud och 

efterfrågan vilket betyder att det är svårt att förutse (Mikulovic', et al., 2012). Elcertifikat ges för 

varje MWh förnybar elproduktion och säljs på en öppen marknad till de som är skyldiga enligt 

lag att köpa in en viss kvot (Energimyndigheten, 2013). Politiken spelar en stor roll för hur 

vindkraftsmarkanden ser ut i olika länder (Wizelius, 2007). Sverige har enligt regeringskansliet 

(2012) en politik som främjar vindkraftsinvesteringar. Enligt energimarknadsinspektionens 

rapport ”Investeringar i elproduktion – nya och mindre aktörers betydelse för minskad 

koncentration” (2007) tycker de flesta aktörerna att politikerna ska skapa långsiktiga lagar och 

regler för elproduktion och sedan lämna marknaden. 

2.2 KORT SAMMANFATTNING AV DE VIKTIGASTE BEGREPPEN 

 Risk – En faktor vars utfall går att sannolikhetsberäkna på ett objektivt sätt.  

 Osäkerhet – En faktor vars utfall inte kan sannolikhetsberäknas på ett objektivt sätt.  

 Beräknande kulturer – En kultur där framtiden prognostiseras med kvantitativa 

metoder. 

 Visualiserande kulturer – En kultur där framtida prognosticeras med kvalitativa 

metoder. 

 DCF- metoder – Metoder som tar hänsyn till kapitalets alternativkostnad. 

 Pay-back- metoden – En metod som räknar fram en investerings återbetalningstid. 

 NPV- metoden – Räknar fram en investerings nettonuvärde. 

 IRR- metoden – Söker den avkastning som investeringen förväntas generera. 

 Kapitalkostnad – Kostnaden för kapitalet med hänsyn tagen till pengars tidsvärde. 

 Vindmast – En mast som samlar in vinddata på den plats som masten står på. 

 Elcertifikat – Den extra intäkt som fås vid produktion av förnybar energi.  

2.3 FINANSIELL TEORI 
I detta avsnitt kommer vi presentera de finansiella teorier som utgör grunden i vår 

studie. Avsnittet inleds med en introduktion till begreppen värde, risk och osäkerhet, 

eftersom dessa är centrala för vår studie. Sedan går vi vidare med att presentera Mikes 

olika företagskulturer för att sedan förklara varför företag överhuvudtaget ska bry sig 

om risk och osäkerhet. Efter det följer en redogörelse för ett urval av de vanligaste 

metoderna som kan användas för att bedöma en investerings ekonomiska värde. 

Slutligen har vi en kort genomgång av riskhanteringsplanen.  
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2.3.1 Ekonomiskt värde – för vem och hur 

”Finansiell teori föreskriver beslutsregler baserade på att företag skall öka i värde. Det handlar 

då om marknadsvärde.” (Sandahl & Sjögren, 2005, p. 67). Sett ur ett ägarperspektiv görs 

investeringar i syfte att maximera företagets ekonomiska värde eftersom detta ligger i deras 

intresse (Brealey, et al., 2014). På marknaden finns många olika alternativ investeringar som alla 

bär med sig en förväntan om en framtida avkastning (Brealey, et al., 2014). En värdefull 

investering är sålunda en investering som skapar en avkastning som är minst lika stor som 

ägarnas kapitalkostnad, dvs. den alternativa avkastningsmöjligheten (Brealey, et al., 2014). 

Denna idé, att företaget bedöms ur ägarnas perspektiv, är en vanligt förekommande och 

accepterad teori inom framför allt amerikansk företagskultur (Brealey, et al., 2014).  Men 

synsättet har på de senare årtiondena också kommit att leta sig in i den svenska företagsvärlden 

(Sandahl & Sjögren, 2005). 

Det finns även andra teorier och empiriska bevis för att företag inte alltid strävar efter att 

maximera det ekonomiska värdet (Sandahl & Sjögren, 2005). En del investeringar som görs kan 

rentutav vara värdeförstörande. Detta har gjort att en del forskar istället talar om att företagen 

strävar efter att bygga imperium genom att maximera företagets storlek och tillväxt.  

2.3.2 Begreppen risk och osäkerhet2 

Den gamla Portugisiska lydelsen av ordet risk skulle ungefär kunna översättas till “att segla på 

okänt vatten” (Giddens, 2002). Risk enligt nationalencyklopedins definition innebär mer konkret 

möjligheten till negativ utveckling eller negativt resultat (Nationalencyklopedin, 2014 a). 

Nationalencyklopedins definition av osäkerhet är snarlik och lyder; en framtid vars utveckling 

inte är självklar eller något som medför fara (Nationalencyklopedin, 2014 b). Begreppen är 

sålunda tätt sammankopplade och i det vardagliga språket är de utbytbara. Inte heller ekonomer 

brukar vanligtvis skilja på risk och osäkerhet (Nilsson, et al., 2010).  

Den amerikanske ekonomen Frank H. Knight valde däremot att göra skillnad på begreppen, 

något han skrev om i sin bok Risk, Uncertainty and Profit från 1921. Knight definierar risk som 

något vars utfall kan mätas och sannolikhetsberäknas på ett objektivt och meningsfullt sätt 

(Knight, 1964). Detta kan enbart göras om man har tillgång till en tillräckligt homogen grupp 

med data om historiska utfall som kan sammanställas och analyseras med statistisk metod 

(Knight, 1964). Osäkerhet kan däremot inte mätas eller sannolikhetsberäknas på ett meningsfullt 

sätt och handlar istället om att göra subjektiva uppskattningar av olika utfall (Knight, 1964). Med 

subjektiva uppskattningar menas att beslut som tas framför allt är baserade på erfarenhet, 

                                                 

 

2
 I den litteratur som vi studerat är det ovanligt att det görs någon åtskillnad mellan risk och osäkerhet enligt Knights 

definitioner av begreppen. Av denna anledning kommer orden risk och osäkerhet att användas som synonymer i 

resten av den teoretiska referensramen. Undantaget är i följande avsnitt 2.3.3 som handlar om Mikes beräknande och 

visualiserande kulturer. 
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intuition och personlig övertygelse och inte på statistisk analys av historisk data (Knight, 1964). 

Exempelvis är det i ett kast med tärning möjligt att beräkna den objektiva sannolikheten att få en 

sexa till 1/6. Detta eftersom man enkelt kan tillgodogöra sig all nödvändig information och 

kunskap om antal möjliga utfall och sannolikheten för att de ska inträffa. Att spela tärning är 

därför förenat med risk men ingen osäkerhet (Knight, 1964). Grunden till osäkerhet beror på att 

den som ska fatta ett beslut inte har tillgång till all den information och all den kunskap som 

krävs för att kunna göra objektiva sannolikhetsberäkningar av alla möjliga utfall, verkligheten är 

helt enkelt alltför föränderlig och komplex (Knight, 1964).  

Inom finansiell teori brukar man utgå från att investerare
3
 helst undviker risker som inte vägs 

upp av möjligheten till en proportionerlig avkastning (Brealey, et al., 2014). Just därför kan risk 

också ses som en möjlighet (Burke, 2003).  

2.3.3 Beräknande kulturer vs visualiserande  

Även om riskhantering inte är något nytt fenomen har intresset för detta område ökat de senaste 

åren i takt med att företagen blivit mer medvetna om alla de faktorer som kan få en negativ 

inverkan på företagets lönsamhet (Froot, et al., 1994). Generellt verkar det som att intresset för 

att hantera och kontrollera risk har ökat för varje ny kris som drabbat en bransch (Mikes, 2011).  

Exempelvis började man i banksektorn efter finanskrisen 2007 att tala om vikten av att ett 

välutbyggt ERM
4
 (Enterprise Risk Management) system för att undvika att hamna i liknande 

situationer i framtiden (Mikes, 2009). Mycket fokus har därför hamnat på banksektorn och hur 

de hanterar de risker och osäkerheter som finns i deras omgivning (Mikes, 2011). 

Riskhanteringen är dock långt ifrån enhetlig och det finns många olika angreppssätt och metoder 

som används (Mikes, 2011).  

Mikes (2009;2011) studier tyder på att det verkar har uppstått två olika kulturer med olika syn på 

vad som är risk och osäkerhet.  Inom den ena kulturen, som Mikes (2009) kallar den beräknande 

kulturen
5
, strävar man efter att mäta och aggregera så många risker som möjligt. De har en stark 

tro på kvantitativa metoder och menar att insamlingen av stora mängder historisk data kan 

användas för att beräkna sannolikheten för framtida utfall. På så sätt skapar de modeller av 

verkligheten som ska kunna användas för att hantera framtida risker.  

Inom den andra kulturen handlar det mer om att försöka visualisera
6
 framtida utfall med hjälp av 

kvalitativa metoder (Mikes, 2011). Även denna kultur försöker förvisso beräkna utfallet av en 

del risker men de är mer skeptiskt inställda till siffror och ser därför utfallet från dessa 

kvantitativa analyser snarare som trendindikatorer än absoluta sanningar.  

                                                 

 

3
 Dvs. Både företag och individer. 

4
 ERM är ett ramverk och styrsystem för riskhantering i företag. 

5
 Detta är vår egen översättning av Mikes original begrepp; calculative cultures.  

6
 Detta är vår egen översättning av Mikes original begrepp; envisionment. 
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”Instead of turning uncertainty into measurable categories of risk, this approach 

manages uncertainty by articulating alternative futures and their implications for 

the business in order to support wider discussion and debate among decision 

makers.”  

(Mikes, 2011, p. 237) 

De kvalitativa metoderna bygger mycket mer på erfarenhet och intuition vid bedömning av risk 

och osäkerhet varför utvecklingen av mjukare verktyg för att hantera risk anses vara viktiga 

(Mikes, 2011).  

Inom den beräknande kulturen gör man också vissa kvalitativa bedömningar och litar inte blint 

på sifforna (Mikes, 2011). Men det finns en strävan och tro på att man kan göra riskhanteringen 

mer eller mindre automatiserad genom att kvantifiera alla de risker som ett företag ställs inför.  

Denna strävan har gjort att den beräknande kulturen har utvidgat sitt territorium till områden som 

tidigare inte ansågs kunna mätas med hjälp av kvantitativa metoder. De har dock uppstått 

farhågor kring den beräknande kulturens tro på siffor eftersom det kan invagga företagen i en 

falsk känsla av trygghet. Mikes (2011) menar att den beräknande kulturen säkerligen kan fungera 

bra i en stabil miljö och hjälpa till att skapa konsistens och snabba upp beslut. Men i en 

föränderlig miljö med många osäkra faktorer kan den leda till en allt för förenklad modell av 

verkligheten. Mikes (2011) tro delas av Power som också har gjort ett antal studier på området 

risk och osäkerhet. 

”In the light of the recent financial crisis, Power concluded that the risk 

management of everything turned out to be the risk management of nothing.” 

(Mikes, 2011, p. 227).  

Powers menar att denna tro på att allting går att beräkna och mäta i med siffor kan leda till en 

dysfunktionell hantering av risk (Mikes, 2011). Framför allt när det rör sig om områden som 

styrs av mänskligt beteende, något som anses vara mycket svårt att kvantifiera. Men i och med 

att metoderna för statistisk analys hela tiden utvecklas förskjuts gränsen för vad som anses vara 

risk och vad som är osäkerhet.  

“Knight's (1921) famous distinction between risk and uncertainty, can be read in 

part as a contingent distinction between the measurable and the unmeasurable; 

yesterday's unmeasurable uncertainty can be today's carefully managed risk.”  

(Power, 2004, p. 777).  

2.3.4 Varför hantera risk? 

En av finansteorins grundpelare, nämligen teorin om värdeadditivet, säger att ett företag är 

summan av dess delar, varken mer eller mindre (Brealey, et al., 2014). Med denna teori som 

grund fastslog Modigliani och Miller i sitt teorem redan på 40-talet att företagets ekonomiska 

värde skapas på tillgångssidan (Froot, et al., 1994). De menade att nyckeln till ett framgångsrikt 
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och värdefullt företag är att göra bra investeringar eftersom det är investeringarna som skapar 

den avkastning som dess ägare får som ersättning (Froot, et al., 1994).  

Men att företagen själva ska hantera risk är dock inte helt accepterat (Brealey, et al., 2014). Inom 

Markowitz portföljteori menar man att ägarna av ett företag själva kan hantera och välja risknivå 

genom att äga en stor uppsättning dealar av olika företag (Brealey, et al., 2014). På så sätt kan 

ägarna diversifiera bort de specifika risker som ett visst företag i en specifik bransch har 

exponerat sig för (Brealey, et al., 2014). Om man hårdrar det blir all riskhantering som sker i 

företaget onödig eftersom de inte skapar värde för ägarna (Froot, et al., 1994). Att företagen 

försöker skydda sig mot risk genom att diversifiera sin tillgångssida eller säkra priset på de varor 

som säljs är endast en förflyttning av risk mellan olika aktörer och tillgångar, risken kommer inte 

att försvinna (Brealey, et al., 2014).  

Dessa teorier förutsätter dock mer eller mindre perfekta marknader, ett antagande som inte är 

helt förenligt med verkligheten  (Nocco & Stulz, 2006). Men även om marknaderna inte kan 

sägas vara perfekta bör de i alla fall kunna anses vara effektiva (Brealey, et al., 2014). Dessutom 

förutsätter teorierna att företagen ägs av många och små aktieägare som har tillgång till all 

nödvändig information för att kunna fatta beslut som ligger i linje med deras egen riskaptit 

(Brealey, et al., 2014). Men i verkligheten har ägarna sällan har tillgång till samma kunskap och 

information som företagets beslutsfattare har om den specifika verksamhet de driver (Froot, et 

al., 1994). Samtidigt behöver teorin om värdeadditivet och portföljteori inte nödvändigtvis vara 

argument mot riskhantering i företag (Brealey, et al., 2014). Det viktiga är att företaget förstår 

vilka risker som till hörs deras kärnverksamhet och vilka som inte gör det (Nocco & Stulz, 

2006). Nocco och Stulz talar om komparativa fördelar av risktagande
7
. 

”A company that has no special ability to forecast market variables has no 

comparative advantage in bearing the risk associated with those variables. In 

contrast, the same company should have a comparative advantage in bearing 

information-intensive, firm-specific business risks because it knows more about 

these risks than anybody else.” 

(Nocco & Stulz, 2006, p. 9) 

Man har på senare tid därför anammat ett alternativt förhållningssätt och insett vikten av 

riskhantering inne i företaget (Froot, et al., 1994). Samtidigt finns det ett starkt samband mellan 

förväntad risk och avkastning (Brealey, et al., 2014). I regel förväntar sig en investerare att ökad 

risk vägs upp av möjligheten att nå en större avkastning (Brealey, et al., 2014). Därför finns det 

ingen mening att försöka eliminera all risk (Nocco & Stulz, 2006).  Eftersom sambandet mellan 

risk och avkastning är så starkt måste företaget ta risk för att få avkastning på sina investeringar 

(Nocco & Stulz, 2006). Det finns till och med de som argumenterar för att företag inte skulle 

                                                 

 

7
 Detta är vår egen översättning av Nocco & Stulz begrepp; comperative advantage in risk bearing 
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uppstå om det inte fanns risk eller osäkerhet (Nilson et al.). Detta är en av grundtankarna bakom 

Knights teorier som menar att ovissheten inför framtiden, dvs. osäkerheten, är en avgörande 

faktor för vinst ska kunna uppstå (Knight, 1964).  

Det finns också empiriska studier som antyder att riskhantering är värdefullt för företaget (Nocco 

& Stulz, 2006). De företag som minimerar risker verkar exempelvis ha ett stabilare kassaflöde 

(Nocco & Stulz, 2006). Froot, et al (1994) är inne på samma spår och menar att stabiliseringen 

av kassaflödet bör vara det övergripande målet med all riskhantering i ett företag. Anledningen 

till detta är att det bästa sättet att finansiera nya investeringar är genom internt genererade medel 

(Froot, et al., 1994). Denna tanke hör ihop med att de finansiella marknaderna för eget kapital 

och lånat kapital
8
 inte fungerar tillräckligt effektivt (Froot, et al., 1994). En dålig investering kan 

få långt större konsekvenser än den direkta förlust som är kopplad till investeringen (Nocco & 

Stulz, 2006). Om avkastningen från en investering blir sämre än väntat betyder det att företagets 

eget kassaflöde försämras (Nocco & Stulz, 2006). Detta leder till att företagets förmåga att 

finansiera nya investeringar med internt genererade medel minskar (Froot, et al., 1994).  En dålig 

investering kan vidare leda till att marknadens förväntningar på företaget försämras och att de 

därmed tappar i värde samtidigt som de också får det svårare att hämta in nytt kapital från aktie- 

och kreditmarknaden (Nocco & Stulz, 2006). Det finns alltså en risk att den totala förlusten för 

hela företaget blir större än den förlust som direkt går att koppla till den enskilda investeringen 

(Nocco & Stulz, 2006). Av dessa anledningar kan riskhanteringen inne i ett företag öka dess 

ekonomiska värde (Froot, et al., 1994). Men detta förutsätter att företaget har klart för sig vad 

syftet med riskhanteringen är eftersom det annars tvärtom kan få negativa konsekvenser (Froot, 

et al., 1994). 

2.3.5 Kalkylmetoder för investeringsbedömning – grunden 

Om företaget strävar efter att göra värdemaximerande investeringar måste de kunna avgöra vilka 

investeringar som är bra och vilka som är dåliga ur ett ekonomiskt perspektiv (Brealey, et al., 

2014). Det är då viktigt att företaget tar hänsyn till alla de kostnader och intäkter som 

investeringen kan tänkas ge upphov till samtidigt som man bortser från s.k. ”sunk costs” 

(Brealey, et al., 2014). Även ett eventuellt restvärde bör ingå i kalkylen (Brealey, et al., 2014).  

Från forskarhåll är det framför allt diskonteringsmetoderna (i fortsättningen kallar vi dessa för 

DCF-metoderna) och framför allt nuvärdesmetoden (i fortsättningen kallar vi denna för NPV-

metoden) som förespråkas när det kommer till att bedöma en investerings ekonomiska värde 

(Sandahl & Sjögren, 2005). Genom att använda dessa kalkylmetoder tar man hänsyn till 

kapitalets alternativkostnad, dvs. att kapitalet har ett alternativt användningsområde (Brealey, et 

al., 2014). Detta gör att företaget bättre kan bedöma vilka investeringar som bidrar till att öka det 

ekonomiska värdet på företaget och i förlängning värdet för ägarna (Sandahl & Sjögren, 2003).  

                                                 

 

8
 Dvs. aktie- och kreditmarknaderna.  



11 

 

I flera av de studier som undersökt användningen av olika kalkylmetoder har det dock visat sig 

att Pay-back-metoden (i fortsättningen kallar vi denna för PB-metoden), som inte tar hänsyn till 

kapitalkostnaden, används i mycket stor utsträckning i olika företag (Arnold & Hatzpopoulos, 

2000; Sandahl & Sjögren, 2003; Alkaraan & Northcott, 2006). Metoden, som har svagt stöd hos 

forskarna, anses snarare vara en metod för att bedöma likviditet (Sandahl & Sjögren, 2005). 

DCF-metoderna har dock blivit vanligare med tiden, men det finns fortfarande ett glapp mellan 

vad som förespråkas av teoretikerna och vad som används i praktiken (Sandahl & Sjögren, 2003; 

Alkaraan & Northcott, 2006; Arnold & Hatzpopoulos, 2000).  

2.3.5.1 De grundläggande kalkylmetoderna 

Nedan följer en kort sammanfattning av ett urval av de vanligaste kalkylmetoderna som används 

vid investeringsbedömning (Brealey, et al., 2014). Det ska dock tilläggas att metoderna sällan 

används var för sig utan att många företag använder fler än en metod för att bedöma det 

ekonomiska värdet av en investering (Sandahl & Sjögren, 2005). 

2.3.5.1.1 Pay-back-metoden 

Den vanligaste och enklaste metoden som används för att bedöma hur lång tid det tar innan en 

investering är återbetald (Brealey, et al., 2014). Tar dock inte hänsyn till kapitalets 

alternativkostnad (Brealey, et al., 2014). Detta är också den metod som är absolut vanligast i 

svenska företag (Sandahl & Sjögren, 2005). 

                   

          
                   

2.3.5.1.2 NPV-metoden (Net Present Value) 9 

Den mest förespråkade diskonteringsmetoden där kassaflödet diskonteras med hjälp av en vald 

kalkylränta vars nivå ska spegla företagets avkastningskrav (Brealey, et al., 2014). Summan av 

det diskonterade kassaflödet och den totala investeringskostnaden blir nettonuvärdet för 

investeringen. Om nettonuvärdet är lika med noll eller större är det en värdefull investering. 
 

                                              10 

2.3.5.1.3 IRR-metoden (Internal Rate of Return) 

Denna metod bygger på NPV-metoden (Brealey, et al., 2014). Men istället för att få ut ett absolut 

värde söker man den kalkylränta vid vilken investeringens nettonuvärde är lika med noll. Man 

kan säga att man söker den avkastning som investeringen förväntas generera med hänsyn tagen 

till kapitalkostnaden. 

                                                 

 

9
 Nettonuvärdesmetoden = Svensk översättning. 

10
 Om det finns ett restvärde eller en restkostnad i slutet av investeringens ekonomiska livslängd ska denna också 

diskonteras och ingå i NPV 
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2.3.6 Investeringsbedömning med hänsyn till risk 

Eftersom verkligheten är komplex är det framför allt själva prognostiseringen av det framtida 

kassaflödet som är den svåraste biten i samband med en investeringsbedömning (Sandahl & 

Sjögren, 2005). För att ta hänsyn till risk och analysera dess inverkan på kalkylen finns det ett 

stort antal metoder (Brealey, et al., 2014). De flesta av dem bygger på DCF-metodernas 

grundlogik, dvs. att kapitalet har en alternativkostnad (Brealey, et al., 2014). Nedan följer en kort 

sammanfattning av ett urval av de metoder som är vanligt förekommande i flera av de studier 

som undersökt användningen av olika investeringsbedömningsmetoder (Alkaraan & Northcott, 

2006; Arnold & Hatzpopoulos, 2000; Brealey, et al., 2014; Sandahl & Sjögren, 2005).   

2.3.6.1 Konventionella kalkylmetoder med hänsyn till risk 

De konventionella kalkylmetoderna som används för att ta hänsyn till risk bygger i de flesta fall 

på DCF-metoderna (Sandahl & Sjögren, 2005). Undantaget är riskjustering av 

återbetalningstiden som är en PB-metod (Brealey, et al., 2014). Det finns studier som tyder på att 

användningen av DCF-metoderna ökar när företagen ska bedöma investeringar som de på 

förhand uppfattar som mer riskfyllda (Alkaraan & Northcott, 2006). Generellt kan man säga att 

det i praktiken handlar om att på olika sätt, med hjälp av kvalitativa eller kvantitativa 

bedömningar, justera och anpassa kalkylmetoderna genom att öka kraven i proportion till risken 

(Sandahl & Sjögren, 2005). Det ska dock tilläggas att kvalitativa metoderna så som erfarenhet 

spelar störst roll i svenska företag när det kommer till att bedöma det framtida kassaflödet 

(Sandahl & Sjögren, 2005). I teorin förespråkas dock användningen av kvantitativa metoder för 

att justera för risk (Alkaraan & Northcott, 2006). 

2.3.6.1.1 Riskjustering av återbetalningstiden 

Denna metod bygger på att man helt enkelt ställer krav på en kortare återbetalningstid än vanligt 

(Sandahl & Sjögren, 2005). Att öka kravet på återbetalningstiden för att ta hänsyn till risk är inte 

lika vanligt som att justera nivån på kalkylräntan, vilket Sandahl och Sjögren (2005) tolkar som 

att de företag som använder denna metod ser en inbyggd riskjustering i det vanliga PB-kravet.  

2.3.6.1.2 Riskjusterad kalkylränta 

I denna metod görs en riskjustering av kalkylräntan med hänsyn tagen till den risk som en 

investering är förknippad med (Brealey, et al., 2014). Företaget bör utgå från sin normala 

kalkylränta och addera en s.k. risk premium för den unika risk som en viss investering är 

förknippad med (Brealey, et al., 2014). Det är då viktigt att företaget inte adderar s.k. ”fudge 

factors”
11

 till kalkylräntan eftersom det kan leda till en kraftig överkompensation för risk och en 

missbedömning av det ekonomiska värdet (Brealey, et al., 2014). I flera av de studier som gjorts 

har det visat sig att många av de företag som använder NPV-metoden väljer att använda 

riskjustera kalkylräntan (Sandahl & Sjögren, 2005).  

                                                 

 

11
 Svensk översättning = ”fuskfaktorer”. Kan tolkas som subjektiva faktorer. 
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2.3.6.1.3 Riskjusterat kassaflöde 

Denna metod handlar istället om att riskjustera det framtida kassaflödet till en säkerhetsnivå som 

precis motsvarar den nivå vid vilken investeringen blir lönsam (Brealey, et al., 2014). De 

riskjusterade kassaflödet diskonteras sedan med en riskfri kalkylränta. 
12

Att justera storleken på 

kassaflödet istället för kalkylräntan anses vara fördelaktigt i de fall där risken inte är den samma 

över hela investeringens livslängd (Brealey, et al., 2014). Metoden är inte så vanlig bland 

svenska företag men flera studier tyder på att den är vanligare i utländska företag (Sandahl & 

Sjögren, 2005; Alkaraan & Northcott, 2006). 

2.3.6.1.4 Känslighetsanalys 

Denna metod kallas även scenarioanalys och används för att skapa en förståelse för hur 

förändringar i vissa faktorer påverkar det ekonomiska värdet av en investering (Brealey, et al., 

2014). Ofta skapar man en uppsättning med pessimistiska, normala och optimistiska utfall. Kan 

även användas i kombination med en break-even analys (Brealey, et al., 2014). Flera studier 

tyder också på att det är vanligt att företag gör känslighetsanalyser i samband med svårbedömda 

investeringar (Alkaraan & Northcott, 2006; Sandahl & Sjögren, 2005).  

2.3.6.2 Mer avancerade metoder 

Att använda DCF-metoder är dock ingen garanti för att bedömningen av det ekonomiska värdet 

blir korrekt (Alkaraan & Northcott, 2006). Det har visat sig att subjektiva riskjusteringar lätt kan 

leda till en överkompensation för risk (Brealey, et al., 2014). De avancerade metoderna har dock 

lågt stöd bland företagen då de i många fall anses vara alltför komplicerade (Alkaraan & 

Northcott, 2006). Ofta rör det sig om statistisk analys av historisk data och det ställs därför höga 

krav på att det insamlade materialet är tillförlitligt eftersom resultatet annars kan bli missvisande 

(Alkaraan & Northcott, 2006). 

2.3.6.2.1 Simuleringsmetoder 

Simuleringsmetoder bygger på statistisk analys av stora mängder empirisk data (Sandahl & 

Sjögren, 2005). Ett exempel på en simuleringsmetod är Monte Carlo simulering som, med 

utgångspunkt i det insamlade datamaterialet, skapar en översikt över en alla möjliga utfall som 

en investering kan tänkas ge (Brealey, et al., 2014). Simuleringarna görs oftast med hjälp av 

datorer (Brealey, et al., 2014).  

2.3.6.2.2 Beta-analys 

Denna metod hör samman med DCF-metoderna och kallas även CAPM-metoden (Capital Asset 

Pricing Model) (Brealey, et al., 2014). Det är egentligen en metod för att mäta en investerings 

risk i förhållande till marknadens avkastningskrav och tanken är att det ska hjälpa företag att på 

ett objektivt sätt sätta nivån för den riskjusterade kalkylräntan (Brealey, et al., 2014).  Den har 

                                                 

 

12
 Dvs. en kalkylränta som motsvarar den avkastning man kan få om man investerar i en riskfri tillgång. 
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högt vetenskapligt värde och bygger på statistisk analys av historisk data (Brealey, et al., 2014). 

Men i praktiken är det få företag som använder beta-analys eftersom den anses vara allt för 

teoretisk (Alkaraan & Northcott, 2006; Sandahl & Sjögren, 2003; Brealey, et al., 2014). Det 

finns dock studier som tyder på att den börjar bli vanligare även bland företagen (Alkaraan & 

Northcott, 2006).   

2.3.6.3 Kvalitativ bedömning 

Det finns dock en viss problematik med att försöka fånga en investerings hela ekonomiska värdet 

i en investeringsbedömningskalkyl genom att enbart titta på kassaflöden och 

investeringskostnaden (Sandahl & Sjögren, 2005). Att företagen använder de förespråkade DCF-

metoderna är inte heller någon garant för en korrekt bedömning av det ekonomiska värdet 

(Alkaraan & Northcott, 2006). Att på känn göra en riskjustering av kalkylräntan kan leda till en 

grovt felaktig bedömning av det ekonomiska värdet (Brealey, et al., 2014). Bedömningen av 

stora kapitalkrävande investeringar med många osäkerhetsfaktorer bör därför kompletteras med 

andra metoder som inte är direkt kopplade till kalkylen (Alkaraan & Northcott, 2006). Mycket 

tyder på att framför allt att intuition och erfarenhet är en viktig del av investeringsbedömningen 

(Sandahl & Sjögren, 2005). Dessa metoder kan kallas för kvalitativa eftersom de inte baseras på 

statistisk analys av empiriskt material (Sandahl & Sjögren, 2003).  Att företagen föredrar att lita 

på erfarenhet istället för de siffror som den statistiska analysen producerar kan bero på att 

osäkerheten i det ingående datamaterialet är alltför stort (Arnold & Hatzpopoulos, 2000). 

“Clearly with every investment you are taking a risk and it does not matter how 

much intelligence or research you do, you never totally eliminate the risk. All you 

do is seek to understand the risk better. You can do a year of work on it with a 

hundred people; you don’t take the risk away. Our industry is all about taking 

risk. (Vice President, Corporate Finance).” 

(Alkaraan & Northcott, 2006, p. 164) 

2.3.7 Riskhantering 

Riskhantering kan delas in i fyra följande delar (Burke, 2003). 

1. Definiera mål – Bestäm vad som är målet med projektet.  Bryt sedan ner projektet till 

detaljnivå för att få en klarare bild av vad som behöver göras för att nå målet. 

2. Riskidentifikation – Identifiera de viktigaste riskerna som kan göra att målet inte nås. 

Riskidentifiering kan med fördel göras kontinuerligt då möjliga risker kan identifieras 

under arbetets gång. 

3. Riskkvantifiering – För att veta vilka risker som borde prioriteras högt respektive lågt 

kan man med fördel dela in risker efter hur stor inverkan de har på projektet.  

4. Åtgärda risken – Ta fram en åtgärd i syfte att eliminera, minimera, undvika eller, om 

inget annat är möjligt, acceptera risken. 
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2.4 VINDKRAFTSTEORI  
I detta avsnitt kommer vi presentera grundläggande teori som hör samman med 

investeringar i vindkraft. Vi börjar med en kort genomgång av risker i energibranschen. 

2.4.1 Allmänt om risk i energibranschen 

Idag finns det flera olika typer av elproduktionsinvesteringar som ett elbolag kan välja att mellan 

(Energimarknadsinspektionen, 2007). Kapitalstarka företag väljer ofta en blandad energimix för 

att diversifiera sig och på detta sätt säkra eller stärka sin plats på marknaden, detta då marknaden 

ses som ostabil.  

Riskerna med investering i elkraftsproducerande anläggning kan delas upp i fyra 

huvudkategorier (Energimarknadsinspektionen, 2007). Huvudkategorierna anläggningsrisk och 

marknadsrisk är risker som berör investeringen utan att utomstående makter så som statens 

politik styr. Huvudkategorierna regleringsrisk och policyrisk är risker som tvärtom kraftigt 

berörs av den statliga politik som förs. De fyra huvudkategorierna är följande: 

1. Anläggningsrisk – Belyser risker inom byggkostnader, operationella kostnader och 

tillgänglighet samt prestanda. 

2. Marknadsrisk – Belyser risker inom bränslekostnad, efterfrågan, konkurrens och priser 

på el samt elcertifikat. 

3. Regleringsrisk – Belyser risker inom marknadsdesign, konkurrenstillsyn, reglering av 

transmissionsnätet och licenser samt tillstånd.  

4. Policyrisk – Belyser risker inom miljönormer, begränsningar av CO2-utsläpp, 

subventioner för specifika teknologier och energieffektivisering. 

2.4.2 Vinden 

Vinden är den absolut viktigaste faktorn för ett vindkraftverks lönsamhet (Blanco, 2008). Vind 

uppstår genom det tryck och temperaturskillnader som sker pga. solens instrålning (Sidén, 2008). 

Vinden är mycket kraftig, den rörelseenergin som finns i vinden kan genom ett vindkraftverk 

omvandlas till elektrisk energi (Wizelius, 2007). Effekten i vinden ökar med vindhastigheten i 

kvadrat, vilket betyder att om vinden fördubblas kommer effekten bli åtta gånger så hög 

(Wizelius, 2007). För att räkna ut vilken plats som är bäst lämpad för ett vindkraftverk brukar 

kWh/m2 per år användas (Wizelius, 2007). För att räkna ut kWh/m2 per år måste först ett 

medelvärde av vindhastigheten beräknas, effekten i detta medelvärde multipliceras med antal 

timmar på ett år (8760h) för att räkna fram energin (Wizelius, 2007). SMHI har utför mätningar 

under flera decennier och dessa grunddata används ofta i olika vindprogram för att få en första 

uppfattning om vindläget (Sidén, 2008). För att få mer exakt data om den specifika platsen som 

ett eventuellt vindkraftverk ska placeras på sätts ofta en vindmast upp (Wizelius, 2007). Denna 

vindmast mäter vindhastigheten samt vilket väderstreck vinden kommer från i olika tidsperioder 

(Wizelius, 2007). Detta är den mest exakta metoden man kan använda för att mäta vindläget för 

en utvald plats (Wizelius, 2007). Vanligtvis sitter denna vindmast uppe i ett år och ger då data 

om vinden det året vindmasten varit aktiv. En annan mätteknik är SODAR (Sound Detection 
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And Ranging) som likt en radar med hjälp av ljudvågor mäter vindläget (Sidén, 2008). Genom 

att jämföra de egna mätningarna med SMHI:s längre men mindre precisa vindmätningar kan man 

få en mycket god uppfattning om hur vindläget ser ut på den bestämda platsen (Sidén, 2008). 

Även om vinden inte är någon stokastisk variabel blir dessa prognoser inte hundraprocentiga 

eftersom vinden kan variera med upp till 30 % mellan olika decennier (Wizelius, 2007; 

Mikulovic', et al., 2012). Denna variation kan därför ha stor betydelse eftersom den tekniska 

livslängden för ett vindkraftverk brukar uppskattas till 20-25 år (Wizelius, 2007). 

2.4.3 Priset på el- och elcertifikat   

Priset på el sätts på den öppna marknaden och eftersom efterfrågan hela tiden varierar blir 

elpriset mycket volatilt och svårt att förutse (Mikulovic', et al., 2012).  Under de perioder 

klimatet är kallt används mer el och priset på el stiger, tvärtom blir det på sommaren 

(Energimarknadsispektionen , 2014). Eftersom elen säljs på en öppen marknad kommer de 

anläggningar med lägsta rörliga kostnader att användas först. De rörliga kostnaderna består ofta 

av bränslekostnader och skattekostnader (Energimarknadsispektionen , 2014). De 

energianläggningarna med lägst rörliga kostnader är vindkraft och vattenkraft, medan de 

energianläggningarna med högst rörliga kostnader är kol och oljebaserad elproduktion 

(Energimarknadsispektionen , 2014).  

För varje producerad MWh från förnybar energi ges ett elcertifikat till producenten 

(Energimyndigheten, 2013). Detta elcertifikat kan de sedan sälja på en marknad där priset 

bestäms av utbud och efterfrågan. Enligt lag är vissa organisationer och elanvändare skyldiga att 

köpa en bestämd andel med elcertifikat. Dessa organisationer är följande; elleverantörer, 

elanvändare som använder mer än 60 MWh/år och som har producerats i en anläggning med en 

effekt som är högre än 50 kW, elanvändare som själva har importerat elen från den nordiska 

elbörsen och elintensiva industrier som har blivit registrerade av energimyndigheten. 

 

Figur 1Elcertifikatens utveckling 2006-2014 (Ekonomifakta, 2014). 
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För att säkra priset på el och elcertifikat använder många organisationer sig av ett så kallat 

terminskontrakt som innebär att en köpare och en säljare skriver kontrakt om att köparen ska 

handla av säljaren (Svenska Kraftnät, 2011). Terminskontrakt kan delas in i forwad- och future-

kontrakt. Future-kontrakt handlas via en börs och är ett kontrakt med en förbestämd vara, volym, 

pris samt leveransdatum (Brealey, et al., 2014). Forwad kontrakt är däremot unikt och denna 

handel sker via en uppgörelse med köpare och säljare (Brealey, et al., 2014).  

2.4.4 Vindkraftspolitik  

Vindkraftspolitiken spelar stor roll för hur vindkraftsmarkanden ser ut (Wizelius, 2007). Länder 

som Tyskland och Danmark hade tidigt en politik som gynnade denna typ av investeringar då ett 

högt pris för den vindkraftsproducerade elen sattes och det blev därmed mer attraktivt att 

investera i vindkraft. Detta har lett till att utvecklingen har påskyndats i dessa länder. 

Enligt Regeringskansliet (2012) har Sverige en energipolitik som anpassar övergången till ett 

hållbart samhälle och stödjer användningen av förnybar energi. Ett exempel på detta är det 

ambitiösa målet med att ha en energianvändning som består av minst 50 % förnybar energi år 

2020 (Regeringskansliet, 2012). Vindkraften ska då producera totalt 30 TWh varav 20 TWh ska 

vara placerad på land och 10 TWh till havs (Regeringskansliet, 2012). År 2013 uppgick den 

totala elproduktionen från vindkraft till 9,9 TWh (Svensk vindenergi, 2014). Riksdagen antog år 

2006 propositionen “Miljövänlig el med vindkraft – åtgärder för ett livsviktigt vindbruk” för att 

främja vindkraftsproducerad el (Regeringskansliet, 2012). Detta innebar att vindkraft skulle 

likställas med andra verksamheter som bygger på utnyttjande av förnybara källor så som 

jordbruk och skogsbruk, samt att kommun och landsting skulle förbättra förutsättningarna för 

vindkraft (Regeringskansliet, 2012). År 2003 infördes stödet för teknikutveckling och 

marknadsintroduktion av vindkraft (Naturvårdsverket och Energimyndigheten, 2008). Syftet med 

detta stöd var att göra det mer attraktivt med vindkraftsinvesteringar i fjällmiljö och till havs, 

något som i sin tur skulle leda till att öka produktionen av el från vindkraft (Naturvårdsverket 

och Energimyndigheten, 2008). Mellan år 2003 och 2008 avsattes 350 miljoner kronor till detta 

stöd som sedan förlängdes till år 2012 med ytterligare 350 miljoner kronor (Naturvårdsverket 

och Energimyndigheten, 2008). 

Enligt Energimarknadsinspektionen anser flera elproduktionsinvesterare att de stora riskerna 

ligger i förändringarna som sker pga. politiska beslut (Energimarknadsinspektionen, 2007). De 

anser vidare att politikerna borde sätta upp långsiktiga regler och lagar. När långsiktiga regler 

och lagar är satta vill de att politikerna ska låta marknaden vara. 

2.4.5 Grundinvesteringen samt övriga kostnader 

Elproduktionen från ett vindkraftverk genereras genom den vindenergi som får vindkraftverkets 

blad i rörelse (Wizelius, 2007). Denna rörelse förs över till en axel som är kopplad till en 

växellåda och därefter till en generator som omvandlar denna rörelseenergi till elektricitet 

(Wizelius, 2007). Idag finns det vindkraftverk både med och utan växellåda (Wizelius, 2007). 
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Växellådan används för att öka varvtalet på vindkraftverket (Wizelius, 2007). Det kan vara en 

fördel att investera i vindkraftverk utan växellåda eftersom det är en väldigt dyr komponent 

(Sidén, 2008). Ett vindkraftverks komponenter måste ses över någon gång per år och eventuellt 

bytas (Wizelius, 2007). Enligt Wizelius (2007) står kostnaden för turbinen för cirka 80 % av det 

totala investeringsbeloppet. Andra stora kostnadsposter är, fundament, vägbygge, 

elanslutningsavgift, elinstallationer samt mark och projektering (Wizelius, 2007). Ofta ingår ett 

eller två års service i samband med köp av själva turbinen (Wizelius, 2007). 

För att få bygga vindkraftverk krävs det olika tillstånd beroende på hur stora vindkraftverken är 

(Energimyndigheten, 2007). För riktigt små verk behövs bara bygglov, för medelstora verk krävs 

kommuntillstånd och för stora verk krävs länstillstånd (Energimyndigheten, 2007). Länstillstånd 

kan även sökas för mellanstora och mindre verk och minskar då risken för avslag eftersom detta 

tillstånd är mer omfattande (Energimyndigheten, 2007). 

3 METOD 

I följande avsnitt kommer vi redogöra för den metod som vi använt oss utav i vår 

strävan att svara på vår frågeställning och uppnå studiens syfte. Ett syfte som handlar 

om att försöka förstå hur de utvalde företagens syn på olika risk- och osäkerhetsfaktorer 

påverkar bedömningen av vindkraftsinvesteringar. Genom att göra detta hoppas vi 

kunna bidra med ökad kunskap inom detta område. Vi börjar med att förklara vår 

kunskapssyn och ansats för att sedan gå vidare med att förklara hur vi byggt v år 

teoretiska referensram. Efter detta kommer ett avsnitt där vi förklarar hur insamlingen 

av det empiriska materialet gått till för att sedan försöka redogöra för vår studies 

reliabilitet och validitet. Vi avslutar kapitlet med en kort presentation av olika problem 

som påverkat studien under arbetets gång. 

3.1 VÅR KUNSKAPSSYN OCH ANSATS 
Att skapa ny kunskap handlar framför allt om att testa den nuvarande kunskapens gränser, dvs. 

om de teorier och hypoteser som finns håller (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). För att 

kunna göra detta krävs det att verkligheten problematiseras och att man reflekterar över den 

kunskapssyn man har (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). I naturvetenskapliga studier är 

kunskapssynen oftast positivistisk eftersom kunskapen anses vila på en mer objektiv grund 

(Danermark, et al., 2003). Det problem som vi studerat befinner sig i det samhällsvetenskapliga 

forskningsområdet. I samhällsvetenskapliga studier strävar man efter att nå kunskap om den 

sociala verkligheten (Johannessen & Tufte, 2010). Denna måste då tolkas på ett sådant sätt att 

man uppnår förståelse (Danermark, et al., 2003). ”Man kan säga, att förstå innebär förklaring 

plus inlevelse.” (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, p. 44). För att nå inlevelse och förstå 

helheten måste också delarna tolkas och förstås (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011).  
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Det synsätt som präglar vår studie är kommet ur det faktum att vår studie är 

samhällsvetenskaplig. Men eftersom man i samhällsvetenskapliga studier hämtar det empiriska 

materialet från en socialt konstruerad verklighet blir det svårt att göra anspråk på samma grad av 

objektivitet som man kan göra i naturvetenskapliga studier (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2011). I samhällsvetenskapliga studier förespråkar man därför ett mer kritiskt förhållningssätt till 

den kunskap som finns (Danermark, et al., 2003).  Vi delar denna kritiska syn till den 

samhällsvetenskapliga kunskapsteorin och hamnar därför närmare det socialkonstruktivistiska än 

det positivistiska perspektivet. 

Att vi kommer genomföra en kvalitativ fallstudie som tar avstamp i den empiriska verkligheten 

gör att vår metodansats huvudsakligen är induktiv. Den induktiva ansatsen innebär att den 

empiriska verkligheten klarna genom den kunskap och förståelse som utvecklas efterhand 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Vårt synsätt och det faktum att vi genomför en fallstudie 

i enbart ett fåtal företag gör att vi inte tror oss kunna dra några objektivt generaliserbara 

slutsatser av vår studie. Resultatet i samhällsvetenskapliga studier blir snarare en subjektiv 

bedömning av verkligheten än en objektiv teorier om den (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011).  

Men som vi argumenterat för längre ner är generaliserbarheten inget huvudmål med vår studie 

och det finns därför ingen konflikt mellan vårt synsätt och vårt mål. Att påstå att resultatet från 

en samhällsvetenskaplig studie är objektivt är svårt just eftersom det handlar om tolkningar av 

andras tolkningar i en komplex miljö (Danermark, et al., 2003). Kunskapsteoretiskt kommer vi 

därför snarare att sträva efter att uppnå en hög grad av intersubjektivitet. Med intersubjektivitet 

menas att den subjektiva tolkningen kan godtas av andra subjekt än de som genomfört studien 

(Molander, 2003). Det betyder att ju fler som delar vår tolkning desto mer tillförlitligt kan vi 

påstå att vårt resultat är. Vi kommer därför sträva efter att den tolkning vi gör kan delas av så 

många som möjligt.  

Det är dessutom viktigt att ange vilket perspektiv man har som utgångspunkt eftersom detta 

kommer påverka de svar man får (Johannessen & Tufte, 2010). Vårt övergripande perspektiv är 

det företagsekonomiska. Detta innebär här att vi främst är intresserade av de ekonomiska 

aspekterna av vindkraftsinvesteringars risk och osäkerhetsfaktorer. 

3.2 TEORETISK INSAMLING 
Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011) kan kunskap delas in i tre olika kategorier. 

 Faktakunskap. 

 Kunskap om teorier. 

 Kunskap om metod för att skaffa kunskap. 

Vi är medvetna om att det inte finns några tydliga gränser mellan de olika kategorierna och att 

det kan finnas en fara att tala om att kunskap som fakta. Framför kan det vara farligt att uttrycka 

samhällsvetenskapliga teorier som faktakunskap eftersom orsak och verkanssamband ofta är mer 

komplexa och sällan kan isoleras på samma sätt som i naturvetenskapliga studier (Danermark, et 
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al., 2003). Men eftersom delar av vår teoretiska referensram härstammar ur naturvetenskapliga 

teorier menar vi att denna del är mer objektiv och inte lika kontroversiell. Dessutom anser vi att 

den befinner sig på en mer grundläggande nivå än den finansiella teori som användes Vi vill 

därför göra en åtskillnad och menar att en del av innehållet i vår teoretiska referensram är mer 

fakta än teorier. Vår tolkning är att till fakta kan man räkna in den typ av kunskap (eller teori om 

man så vill) som kan anses vara okontroversiell. Ett exempel på sådana fakta är den om att 

jorden är rund (Mattsson & Örtenblad, 2008). I vår studie anser vi exempelvis att teorin om att 

energin ökar med vindens hastighet är mer fakta än teori. Det grundar sig på att kunskapen står 

på naturvetenskaplig grund och dessutom får anses vara tämligen okontroversiell och lätt att 

bekräfta.  

Vi har därför valt att samla in teorier som rör de naturvetenskapliga från färre och mer 

sammanfattande kunskapskällor. Exempelvis har Tore Wizelius bok ”Vindkraft i teori och 

praktiken” (2011) stått för nästan all den kunskap vi samlat in om vindkraftsteori. Generellt har 

det mesta av den vind- och vindkraftsteori som samlats in kommit från ett fåtal källor där vi valt 

att koncentrera oss på grundläggandefakta.  

Däremot har vi varit mer grundliga i insamlingen av den finansiella teorin eftersom detta är 

teorier som vilar på samhällsvetenskaplig grund. Dock har basteorierna, exempelvis den om hur 

man kan räkna på olika investeringar med hjälp av diskonteringsmetoder, inhämtats från mer 

grundläggande litteratur som Brealey, Myers och Allans bok ”Principles of corporate finance” 

(2014) och Sandahl och Sjögrens bok ”Investeringsbeslut – en spegling av praxis och normer” 

(2005). För att nå en djupare förståelse har dessa baskällor kompletterats med ett urval av 

vetenskapligt granskade och publicerade artiklar.  

3.3 EMPIRISK INSAMLING 

I följande avsnitt kommer vi redogöra för den empiriska insamlingen  som återfinns i 

vårt empiriska kapitel. 

3.3.1 Anledningen till varför vi valt en kvalitativ inriktning  

För att svara på vår frågeställning och uppnå vårt syfte har vi valt att genomföra en kvalitativ 

fallstudie av ett fåtal företag. I kvalitativa studier handlar det framför allt om att nå insikt (Bell, 

2000). Kunskapen som genereras bör kunna överföras till andra områden och till skillnad från 

den kvantitativa inriktningen handlar det inte om att uppnå generaliserbar kunskap (Johannessen 

& Tufte, 2010). Att uppnå generaliserbarhet i en kvalitativ studie är svårt av den anledningen att 

man oftast studerar en mycket liten den av den totala populationen (Johannessen & Tufte, 2010). 

I kvalitativa studier består dessutom det empiriska materialet av termer istället för siffror varför 

data inte kan mätas på samma sätt som i kvantitativa studier (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2011). Men när man mäter den sociala verkligheten med en kvantitativ metod finns det en risk 

att man missar den meningsdimension som endast kan nås i samtalet mellan människor 

(Johannessen & Tufte, 2010). I kvalitativa studier kan man betrakta objektet/subjektet i ett 

sammanhang och därför analysera hur helheten hänger ihop (Denscombe, 2009). Då verktyg är 
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mindre standardiserade i kvalitativa studier, i jämförelse med kvantitativa, ges mer utrymme åt 

forskarens egna tolkningar och värderingar (Denscombe, 2009). Tolkning kan ge en djupare 

kunskapsförståelse för den helhet man studerar (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Det är 

också en djupare förståelse för helheten vi velat uppnå med vår studie. Med språket som verktyg 

hoppas vi sålunda kunna se fler nyanser i vår studie än vad som hade varit fallet om vi valt en 

kvantitativ metod. På så sätt kan vi förhoppningsvis komma till den insikt som krävs för att 

förstå vårt problemområde. 

Dessutom är vårt specifika problemområde (oss veterligen) ett relativt outforskat område, och 

även om vi har en viss förförståelse anser vi att en kvalitativ inriktning därför är ett bra val för att 

kunna komma till insikt och uppnå förståelse Det är också vanligt att en kvalitativ inriktning 

väljs för de studier där problemet är relativt outforskat (Johannessen & Tufte, 2010). 

I kvantitativa studie finns det också en risk att siffrorna ger ett sken av stor exakthet trots att 

dataunderlaget är bristfällig (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Kvantitativa studier kräver 

därför goda kunskaper om statistisk analys och metod för att skenet inte bara ska vara en illusion 

av ett trovärdigt resultat (Johannessen & Tufte, 2010). Vi håller med om detta och anser att god 

statistisk kunskap är viktigt för att kunna genomföra en trovärdig kvantitativ studie. Det ska 

därför tilläggas att valet av kvalitativ metod också beror på att vi har begränsade kunskaper och 

erfarenheter inom just statistisk metod. 

3.3.2 Anledningen till varför vi gjort en flerfallsstudie 

Att genomen en fallstudie samla in och redovisa det empiriska materialet är vanligen 

sammankopplat med kvalitativa studier (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Genom en 

fallstudie kan man nå djupare förståelse för de egenheter som karakteriserar studies 

problemområde (Johannessen & Tufte, 2010). Valet att genomföra en fallstudie hör därför ihop 

med vårt val av en kvalitativ metod och med vårt syfte att försöka förstå ett specifikt 

samhällsvetenskapligt fenomen. Den djupare förståelsen nås genom att man i en fallstudie 

studerar ett fall ur flera olika aspekter (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Man kan också 

välja att studera flera fall för få en bättre förståelse för ett huvudfall (Johannessen & Tufte, 

2010). ”Genom en sådan jämförelse får man fram det unika i de olika fallen, samtidigt som det 

bidrar till att skärpa blicken för likheter och olikheter.” (Johannessen & Tufte, 2010, p. 57). I 

vår studie har vi därför fokuserat på ett huvudfall och kompletterat detta med två andra fall som 

har andra perspektiv än de valda huvudfallet.  

Utöver den fördjupade förståelse som kan nås i en fallstudie kan strategin också användas för att 

illustrera och skapa hypoteser (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Detta är också en 

förhoppning, att vår studie ska inspirera till nya problematiseringar som kan vidareutveckla 

förståelsen för investeringar i vindkraft, något som på sikt kanske kan leda till en utveckling av 

de metoder som används. 

För att en fallstudie ska blir bra underlättar det om utredaren har en stor erfarenhet om området 

som ska undersökas (Yin, 2003). Annars kan det bli problem att veta vilken data som är viktigt, 
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hur den ska samlas in och tolkas samt vilka personer som kan tänkas vara av relevanta att 

kontakta (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Som högskolestudenter kan vi förvisso inte göra 

anspråk på att inneha någon stor erfarenhet av investeringar i vindkraft, eller 

investeringsbedömning överhuvudtaget för den delen. Men efter tre år på 

Energiekonomprogrammet, där vi läst ett flertal kurser med koppling till både 

investeringsbedömning och vindkraftsteori, tror vi oss ha tillräckligt med förkunskap. På så sätt 

har vi minskat risken för feltolkningar och andra problem som kan uppstå i samband med 

insamlingen av empiriska data. Stor tid har också lagts på att redan innan empiriska primär data 

samlades in öka förkunskaperna genom att läsa debattartiklar från, artiklar från vetenskapliga 

publikationer samt av lärarna rekommenderad studentlitteratur. På så sätt har vi kunnat fördjupa 

oss inom området och därmed kunnat precisera vårt problemområde och vår forskningsfråga. 

Mycket av det vi läst har kanske inte alltid varit relevant för studiens syfte, men det har ökat vår 

kunskapsbredd och hjälpt oss att bygga den teoretiska referensramen. Dessutom har det gjort det 

enklare att samtala med de intervjupersoner och företag som ingår i vår studie. 

3.3.3 Anledningen till varför vi studerat få fall 

I valet mellan att gå på djupet i några få fall och att studera flera fall är det viktigt att göra en 

avvägning mellan djup och bredd (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Fler studera fall leder 

till att man kan göra fler jämförelser men samtidigt går det inte att ägna samma tid åt varje 

enskilt fall (Yin, 2003). Här finns inga rätt eller fel men det är en god idé att begränsa studien 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Tiden är alltid en begränsande faktor och att samla in 

primärdata från intervjuer är resurskrävande (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Eftersom vi 

jobbat mot en deadline har vi därför valt att studera endast tre fall. På så sätt har vi ökat våra 

möjligheter att leverera ett bra resultat i tid. Om vi valt att studera fler företag hade det funnits en 

risk att vi inte hunnit få in tillräckligt bra data om varje enskilt fall och studien hade därmed 

tappat i trovärdighet och kvalitet. Den avgörande faktorn för vårt val av endast tre fall snarare än 

flera är alltså tidsaspekten.  

Men med tidsramen som utgångspunkt har vi gjort en avvägning mellan just bredd och djup. Vi 

hade mycket väl kunnat studera ännu flera fall genom att ha kortare telefonintervjuer och på så 

sätt fått större bredd i vårt empiriska material. Men vi har valt att prioritera djupet i de fall som vi 

studerat. Samtidigt har vi också, som tidigare argumenterat för, varit intresserade av att kunna 

göra jämförelser mellan olika fall för att förstå huvudfallet bättre. Valet av få fall kan därför ses 

som en kompromiss där vi kunnat sträva efter att gå på djupet i vårt huvudfall och på samma 

gång kunnat göra jämförande analyser och se andra perspektiv och därigenom öka förståelsen.  

3.3.4 Hur vi valt ut våra studerade företag 

I kvalitativa undersökningar är det vanligt att urvalet görs genom strategiska val (Johannessen & 

Tufte, 2010). I förberedelserna till vår studie plockade vi först fram ett urval av företag som vi 

ansåg vara relevanta för vår studie. För vår studies syfte var det viktigt att företagen på ett eller 

annat sätt hade investerat eller tänkte investera i vindkraft med målet att äga och generera el ut 

på elnätet. Företag och privat personer som producerat el för enbart egen förbrukning har därför 
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fallit bort. Storleken på företagen var också av betydelse. Sökningar på internet gjordes därför 

med fokus på små och medelstora företag
 
verksamma inom vindkraftsbranschen. Detta eftersom 

vi trodde oss ha en större möjlighet att få kontakt med relevanta personer om vi valde mindre 

företag med relativt få anställda. Eftersom vi hade begränsat med tid tänkte vi att det också 

skulle vara lättare hinna få tillräckligt god inblick i företagen, något som vi ansåg var viktigt för 

vår förståelse. Denna avgränsning hör samman med vårt syfte. Geografiskt avstånd till företagets 

kontor var också viktigt av praktiska skäl då vi ville genomföra personliga besöksintervjuer med 

företagen och inte lägga onödiga resurser på långa resor. De företag som inte hade kontor i 

Halland eller Västra Götaland sållades därför bort. Slutligen satte vi samman en lista på tolv 

företag som vi ansåg vara de mest relevanta för vår studies syfte och frågeställning. De företag 

som hamnade på listan kontaktades sedan via mail med en förfrågan om de kunde tänks ingå i 

vår fallstudie. Totalt visade sex stycken företag intresse för att delta i vår studie.  

3.3.5 De utvalda företagen 

Av de företag som svarade på vår förfrågan föll valet till slut på företag A och Företag B 

eftersom vi ansåg att dessa två var de mest intressanta för vår studies syfte och frågeställning. 

Dessutom var företagen väldigt olika vad gällde ägarstruktur och kärnverksamhet, något som vi 

tänkte kunde bli intressant för vår analys. Att i urvalet sträva efter variation kan också leda till att 

man får en intressant empiri att analysera (Johannessen & Tufte, 2010). Att jämföra och studera 

flera fall med fokus på ett huvudfall kan också, som vi tidigare varit inne på, vara en strategi för 

att nå ökad förståelse. 

Företag A är ett privatägt aktiebolag med fokus på att långsiktigt äga och förvalta 

vindkraftsanläggningar.
13

 Företag B är ett kommunägt energibolag som, förutom vindkraft, även 

investerar i bland annat vattenkraft och fjärrvärme.
14

 Deras olikheter som företag har alltså varit 

en bidragande orsak till vårt val. Att få en inblick i hur ett kommunalt bolag gör kontra ett privat 

bolag har vi ansett som intressanta ur ett jämförelse perspektiv. Vi anser också att det gör att vi 

fått en ökad bredd i vår studie eftersom vi fått ta del av två olika sätt att se på 

vindkraftsinvesteringar.  

I ett senare skede i samband med ett seminarium anordnat av EMC
15

 (Energi- och 

MiljöCentrum) kom vi även i kontakt med företag C som är en bank. Företag C har varit med 

och finansierat ett flertal vindkraftsexploatörer. Vi ansåg att bankens perspektiv också kunde 

vara intressant och det var därför som de inkluderades i vår studie. På så sätt har vi ökat vår 

bredd och fått in ytterligare ett perspektiv som har hjälpt oss i vår analys och kunskapsinsamling. 

                                                 

 

13
 För mer infor se det empiriska avsnittet. 

14
 För mer infor se det empiriska avsnittet. 

15
 EMC är ett näringslivsinitiativ med ett antal företag som har gått ihop för att lyfta fram klimatfrågorna på agendan 

inom näringslivet. 
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Totalt handlar det alltså om tre olika perspektiv på investeringar i vindkraft; det privata, det 

kommunala och bankens.  

Efter att ha genomfört den första omgången med intervjuer insåg vi att företag A var det mest 

intressanta fallet eftersom de var det enda företaget som enbart investerade i vindkraft. Vi valde 

därför att fokusera vår studie på detta företag och detta är anledningen till att vi samlat in mer 

empiri från företag A.   

Det är ofta svårt att i fallstudier påstå att urvalet är representativt för en hel population (Bell, 

2000). Samma sak gäller naturligtvis för oss. Men även om vårt urval troligtvis inte kan sägas 

representera alla de olika företag som investerar i vindkraft tror vi att vårt kunskapsresultat ändå 

kan vara överförbart och intressant i liknande sammanhang. Samtidigt har det naturligtvis 

påverkat våra möjligheter att dra långtgående slutsatser och generaliseringar varför vi i vår 

slutsats valt att vara försiktiga i detta avseende.  

3.3.6 Hur vi genomfört våra intervjuer 

De primärdata som samlats in från företagen har huvudsakligen skett genom besöksintervjuer där 

samtalen spelats in och sedan transkriberats till den text som återfinns i det empiriska kapitlet. 

Besöksintervjuer har fördelen att eventuella följdfrågor som dyker upp kan ställas direkt och man 

behöver inte vänta på svar (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Exempelvis kan svaret på en 

fråga ibland vara otydlighet eller så intressant att nya funderingar uppstår (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2011). Besöksintervjuer ger därför en stor flexibilitet (Bell, 2000). 

Möjligheten att ställa följdfrågor anser vi ha varit viktig då vi tror att det ökat våra möjligheter 

att få en klarare bild av hur de utvalda företagen tar hänsyn till de risk- och osäkerhetsfaktorer 

som påverkar lönsamheten av en vindkraftsinvestering. Om vi genomfört en enkätstudie hade vi 

istället blivit tvungna att kontakta företagen i omgångar för att reda ut otydligheter och 

funderingar. Dessutom hade dessa funderingar och frågor kanske inte ens uppstått eftersom den 

som svarar på enkäten kan välja att vara kortfattade (Bell, 2000). En intervju ansikte mot ansikte 

kan också ge information om detaljer och nyanser i svaren som annars inte skulle vara möjligt att 

ta del av (Denscombe, 2009). Besöksintervjuer gör det därför lättare att skapa sig en bild av 

trovärdigheten i de svar som ges (Bell, 2000).  Enkätundersökningar saknar dessutom ofta det 

djup och den detaljrikedom som besöksintervjuer ger. Bristen på bl.a. precision i svaren kan 

därför bli ett problem (Denscombe, 2009).  Vid besöksintervjuer är det dessutom enklare att 

ställa komplicerade frågor och det ger även möjligheten att använda sig av visuella hjälpmedel 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Möjligheten att använda visuella hjälpmedel är något vi 

använt oss utav när vi frågat om deras syn på avkastning kontra risk i ett försök att förstå hur de 

bedömer risken med vindkraftsinvesteringar. Vi har då använt ett diagram där intervjupersonen 

fått sätta ett kryss för den nivå som de anser vara korrekt.
16

 Det har också visat sig vara till fördel 
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 Se bilaga Intervjufrågor. 
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i andra situationer då vi kunnat använda papper och penna för att förklara hanteringen av olika 

faktorer.  

Nackdelar med besöksintervjuer är att det blir svårare att ställa känsliga frågor samt att s.k. 

intervjuareffekter kan uppstå (Bell, 2000). Med intervjuareffekter menas att det sker en påverkan 

på intervjuare och den intervjuade (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Dessutom tar det mer 

resurser i anspråk än exempelvis telefonintervjuer och enkäter (Bell, 2000). Vi har därför inte 

hunnit göra så många intervjuer som vi kanske skulle ha gjort i om vi haft mer tid.  

De besöksintervjuer vi genomförde var semi-strukturerade. Semi-strukturerad intervju innebär att 

frågor har förberetts inför en intervju, men det ger även intervjuaren möjlighet att avvika från de 

förberedda frågorna och fördjupa sig i svar som är av intresse under intervjuns gång (Eliasson, 

2006). Vår tanke med detta vara just att vi inte ville begränsas av ett fastställt frågeformulär utan 

kunna gå in djupare i de svar som under intervjun framstod som mest intressanta. På så sätt 

hoppades vi kunna få en mer fyllig och nyanserad bild av företagets riskhantering och 

riskvärdering. Samtidigt anser vi oss inte ha haft tillräckligt goda förkunskaper eller erfarenhet 

av intervjuer för att kunna hålla dem helt ostrukturerade. En erfaren och mycket kunnig person 

kan utnyttja helt ostrukturerade intervjuer för att nå ett ännu större djup (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2011). En annan nackdel med att inte använda standardiserade metoder är att 

det kan bli svårare att jämföra de svar man fått (Johannessen & Tufte, 2010).  

Genom en semistrukturerad intervju ökas flexibiliteten samtidigt som man behåller en viss grad 

av standardisering (Johannessen & Tufte, 2010). Dessutom var vi lite osäkra på vilka frågor som 

kunde tänkas ge intressanta svar och vi ville inte glida ifrån ämnet under intervjuerna. Därför 

konstruerade vi ett frågeformulär med knappt tio huvudfrågor och flera tillhörande bifrågor. 

Frågeformuläret mailade vi ut till intervjupersonen i god tid innan själva besöket. Detta tjänade 

två syften. Dels fick intervjupersonen en möjlighet att förbereda sig och skapa sig en bättre bild 

av vad vi vill veta. Dessutom blev det en slags garanti för oss att den person vi skulle intervjua 

faktiskt hade kunskap om de frågor som vi ville ha svar på. Vi utgick nämligen ifrån att 

intervjupersonen skulle kunna meddela oss i fall hen ansåg sig saknade denna kunskap. 

Frågeformulet utvecklades under projektets gång och alla intervjupersoner har därför inte fått 

exakt samma frågor.
17

  

Vi har även haft ytterligare mailkontakt med flera av de intervjuade för att komplettera 

besöksintervjuerna vid de tillfällen då det funnits oklarheter eller om det dykt upp ytterligare 

något som vi ansett vara av intresse. Det ska tilläggas att vi med företag C genomfört två 

intervjuer med samma person. Först gången var det mest ett löst samtal kring temat 

vindkraftsinvesteringar medan det andra gången var en telefonintervju som var mer strukturerad. 
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Det är framför allt den inspelade telefonintervju som vårt empiriska material med företag C 

bygger på. 

3.3.7 Val av intervjupersoner 

De personer som intervjuats fick vi i huvudsak tag på genom mailkontakt med företagen. I de 

första mailen som skickades ut förklarade vi vår studies frågeställning samt syfte och önskade att 

få göra en besöksintervju med den person i företaget som de trodde var bäst lämpad. Eftersom de 

valda företagen har varit relativt små räknat i antalet anställda har det inte varit några problem att 

snabbt komma i kontakt med relevanta intervjupersoner.  

3.3.8 Intervjuer – företag A 

Vi har genomfört två besöksintervjuer hos företag A. Den första intervjun hade vi med deras Vd 

som var med och startade verksamheten 2005. Han har en bakgrund som civilingenjör och har 

byggt många av de kalkylmodeller som används i samband med investeringar i vindkraft i 

företaget. Vd:ns position och erfarenhet gjorde att han hade stor inblick och förståelse för bolaget 

och dess investeringar, något som gjorde honom relevant för vår studie.  

För att öka vår kännedom om företag A har vi även intervjuat deras analytiker. Vi tog kontakt 

med honom eftersom han har hand om bolagets investeringskalkyler och bedömer vilka projekt 

som är lönsamma och ekonomiskt intressanta. Analytikerns arbetsuppgifter innefattar även 

marknadsanalyser, elhandel och uppföljning av bolagets vindkraftverk.  Han har en bakgrund 

som civilekonom och tidigare erfarenheter från ett kommunalägt energibolag där han jobbade 

som operativ analytiker. 

3.3.9 Intervju – företag B 

På företag B genomförde vi en besöksintervju med Miljöchefen som även sitter med i 

ledningsgruppen. Miljöchefen har god inblick i de vindkraftsprojekt som företag B är delaktiga i. 

Tyvärr fanns det ingen möjlighet att även intervjua deras ekonomichef eftersom han hade slutat. 

Av denna anledning är det empiriska materialet från företag B inte så omfattande som vi hade 

önskat. Därmed har vi också varit försiktigare i vår tolkning och analys av detta material.  

3.3.10 Intervju – företag C 

Att inkludera företag C i vår studie var inte planerat från början. Det dök upp som en intressant 

möjlighet för oss att bredda vår studie och få med ytterligare ett perspektiv, nämligen bankens 

perspektiv. Den första intervjun vi hade med Bankmannen var därför ett kortare och oplanerat 

samtal om vindkraftsinvesteringar. Vi genomförde också en telefonintervju med Bankmannen 

som hade mångårig erfarenhet av vindkraftsinvesteringar på företag C. Hans uppdrag innefattar 

bland annat att utvärdera och analysera det underlag som olika vindkraftsexploatörer skickar in i 

samband med att de söker finansiering.  

3.3.11 Sekundär data 

Den sekundär data som samlats in består framför allt av faktauppgifter om de olika företagen. 

Materialet har hämtats från årsredovisningar och företagens egna internethemsidor. Utöver detta 
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har vi även fått ta del av företag B:s och C:s kalkylmodeller, dvs. de Excelark som de använder 

för att bedöma det ekonomiska värdet av vindkraftsinvesteringar. Tyvärr var företag A inte 

villiga att lämna ut sin kalkylmodell. 

3.4 VALIDITET OCH RELIABILITET 
Validitet mäter hur pass relevant det mätinstrumentet som används är för studien (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2011). Detta kan jämföras med vår metod att samla in empirisk data. För att 

få så hög validitet som möjligt vi valt att ha personlig kontakt med anställda på de olika 

företagen. Med personlig kontakt får man, som vi tidigare argumenterat för, en mer djupgående 

och nyanserade bild. Den personliga kontakten har vi uppnått genom att genomföra 

besöksintervjuer i de flesta av fallen.  

Vi har strävat efter att uppnå en hög grad av reliabilitet. Hög grad av reliabilitet innebär att 

mätinstrumentet ska ge stabila utslag (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Detta är naturligtvis 

svårare i en samhällsvetenskaplig studie där det empiriska materialet samlats in genom en 

kvalitativ metod. Språket är som sagt ett trubbigare instrument som är mer öppet för tolkning och 

därmed kan inte resultatet ses som en allmängiltig modell av verkligheten. Med social 

konstruktivism menas att studien inte utgår från några objektivitetsideal (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2011). Vårt socialkonstruktivistiska synsätt gör att huruvida studien anses ha 

en hög reliabilitet eller inte får anses vara upp till den subjektive bedömaren. Detta beror dels på 

att resultatet av vår studie kommer att reflektera våra egna subjektiva tolkningar. Dessutom är 

även det empiriska materialet såväl som det teoretiska i hög grad färgat av de personer som står 

bakom det. Att de svar som tolkats är påverkade av våra subjektiva uppfattningar behöver inte 

nödvändigtvis vara till nackdel för vår studie eftersom vi inte heller har strävat efter att bygga en 

allmängiltig modell som förklarar varför företag hanterar risk och osäkerhet på ett visst sätt. Vår 

sträva har istället varit att förstå hur de utvalda företagen hanterar och värderar risk i samband 

med vindkraftsinvesteringar. Med dessa förutsättningar kan andra som utreder frågan komma att 

få annorlunda resultat om de intervjuar andra företag eller personer. Vi har därför strävat efter 

intersubjektivitet i vår analys och slutsats. 

3.5 PROBLEM UNDER ARBETETS GÅNG 

Ett problem som uppstod i slutet av vårt arbete var att ett av företagen hade önskemål om att få 

vara anonyma. För att göra det rättvist valde vi därför att anonymisera samtliga företag.  

Under vår intervju med företag B uppfattade vi det som att företaget ägde och förvaltade 

vindkraft. Detta visade sig vara ett missförstånd då vi i samband med en mailkonversation fick 

reda på att företag B inte längre ägde mer än ett enda vindkraftverk. De investeringar de hade 

gjort hade dessutom gjorts för flera år sedan. Av denna anledning finns det en viss risk att de 

uppgifter vi fått ta del av inte riktigt ger en trovärdig bild av hur de skulle göra om de nyligen 

gjort investeringar i vindkraft. Detta framkom tyvärr under sista veckan innan inlämning och vi 

hade därför ingen möjlighet att göra några ytterligare intervjuer med andra företag. Det ska dock 
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tilläggas att de trots allt tittar på möjligheten att investera på nytt i vindkraft. Dessutom hade de 

som sagt tidigare erfarenheter av vindkraftsinvesteringar. Om inte annat tydde deras 

kalkylmodeller på att de gjorde och hade gjort seriösa bedömningar av vindkraftsinvesteringar.  

Ett annat problem som uppstod var att vi gärna hade tagit del av företag B:s ekonomiansvariges 

syn på investeringsbedömningen av vindkraft. Men då denna precis hade lämnat företaget fanns 

det ingen ekonomiansvarig att intervjua. Detta är också en av anledningarna till att vi valde att 

öka vårt fokus på företag A. 

Vårt val av intervjuteknik har också försvårat vårt uppsatsskrivande något. Eftersom vi haft 

semistrukturerade intervjuer och hela tiden förändrat våra intervjufrågor blev det svårt att skapa 

struktur och sätta rubriker i arbetet. Detta hör också ihop med vår induktiva ansats. Eftersom vi 

startat i empirin och samlat teori under arbetets gång har vårt syfte och vår forskningsfråga hela 

tiden förskjutits något. Vi har dock försökt hålla oss till den ursprungsmall som vi skapade tidigt 

i arbetet vad gäller indelningen av intervjufrågor och rubriker.
18

 

4 EMPIRI 

I detta avsnitt har vi sammanställt det empiriska materialet. Vi går igenom företag för 

företag och inleder varje avsnitt med en kort beskrivning av företaget . Efter den korta 

beskrivningen av företaget följer vår samanställning av det som vi ansett vara mest 

relevant med hänsyn till vår studies syfte och frågeställning. Varje samanställning är 

indelad i sex underrubriker som är skapade med utgångspunkt i vår analysmodell. På så 

sätt hoppas vi kunna underlätta för dig som läsare.  

4.1 EMPIRISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Det empiriska materialet som återfinns i detta kapitel har samlats in genom intervjuer, 

mailkorrespondens, årsredovisningar och företagens internethemsidor. Vi har även tagit del av 

företag B:s och företag C:s kalkylmodeller
19

 men inte företag A:s. Vi har då upptäckt faktorer 

som ingår i kalkylmodellen men som inte framkommit under våra intervjuer. Ett exempel på en 

sådan faktor är arrendekostnaden. Eftersom faktorerna inte kommit på tal under de intervjuer vi 

haft med företagen har vi tolkat det som att dessa inte är av lika stor betydelse. För att begränsa 

mängden text har vi valt att fokusera på de risk- och osäkerhetsfaktorer som företagen angett 

som de viktigaste för att kunna bedöma det ekonomiska värdet av en vindkraftsinvestering. Av 

denna anledning har vi valt att inte inkludera alla de faktorer som fanns med i kalkylmodellerna. 

                                                 

 

18
 Se bilaga Intervjufrågor för mer information. 

19
 Dvs. de Excelark som företagen använder för att räkna på det ekonomiska värdet av en vindkraftsinvestering. 
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4.2 FÖRETAG A 
Företag A är ett privatägt dotterbolag som ingår i en stor företagskoncern. Huvudägaren hade år 

2012 en omsättning på ca 30 miljarder kronor medan företag A hade en omsättning på ca 30 

miljoner kronor.  Företaget har som mål att uppföra 40 stycken nya vindkraftverk per år och 

bygger sin verksamhet på tre grundvärderingarna; långsiktighet, effektivitet och respekt. Idag 

står de som ägare till ett 100-tal vindkraftverk. 

4.2.1 Intervju med Vd:n för företag A 

Nedan följer sammanställningen av de uppgifter som vi fått ta del av från företags A:s Vd. Han 

är utbildad civilingenjör inom maskinteknik med inriktning mot industriell ekonomi och har 

konstruerat de kalkylmodeller som företaget använder (personlig kommunikation, Vd:n,1 april 

2014).  

4.2.1.1 Allmänt 

Företag A:s uppdrag är att projektera, äga och långsiktigt förvalta vindkraftsanläggningar 

(personlig kommunikation, Vd:n,1 april 2014). Detta innebär att de måste ta hänsyn till 

investeringarna på både kort och lång sikt, hanteringen och bedömningen kan därför skilja sig åt. 

På längre sikt kan det visa sig att den verksamhet som de bedriver inte är rätt, men detta är svårt 

att säga något om det i dagsläget. “Du måste liksom ha en långsiktig tro på att det du gör är rätt, 

och sen så kortsiktigt så måste du agera för att alltid visa resultat.” (personlig kommunikation, 

Vd:n, 1 april 2014). Detta hör ihop med att osäkerheten i energibranschen som helhet anses vara 

stor då branschen är mycket föränderlig (personlig kommunikation, Vd:n,1 april 2014).   

Angående risk och osäkerhet anser Vd:n att det finns en viss skillnad även om han inte jobbar 

med begreppen personligen. Osäkerheter anses vara mer av en långsiktig analysfråga som är 

viktig men svår att handskas med. Det är något som de måste jobba kontinuerligt med, framför 

allt genom att läsa på och ha koll på vad som händer i branschen.  

”Analys är väldigt svårt. Man ska inte sluta göra analys bara för att det är svårt. 

Man ska göra den hela tiden men det är ju väldigt svårt att hitta det som verkligen 

blir utfallet.” 

(personlig kommunikation, Vd:n, 1 april 2014).  

Risk anses ha en mer direkt koppling till det ekonomiska utfallet i den korta sikten, exempelvis 

hur vindkraftsanläggningarna kommer leverera på ett till två år, och hur de kan kontrollera detta 

utfall (personlig kommunikation, Vd:n, 1 april 2014). De kan också handla om finansieringen 

och huruvida de får de lån som de behöver för att kunna genomföra de investeringar som de 

tänkt sig. Här spelar soliditeten en viktig roll eftersom den försämras i takt med att de gör nya 

investeringar. Och eftersom bankerna ställer krav på att soliditeten gör det hela tiden 

uppföljningar för att se till att de aldrig hamnar under en viss lägsta nivå. 

Företag A arbetar alltid med miljötillstånd i samband med projektering av en ny vindkraftspark 

för att kunna eliminera onödiga tillståndsrisker (personlig kommunikation, Vd:n, 1 april 2014).  
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Exempelvis kan det räcka med att söka bygglov för mindre parker, men eftersom bygglov kan 

överklagas väljer de alltså att alltid söka miljötillstånd.  

4.2.1.2 Vinden 

Vinden anses däremot vara den största osäkerhetsfaktorn och är oerhört viktig för hur lönsam en 

investering i en vindkraftsanläggning blir (personlig kommunikation, Vd:n, 1 april 2014). 

Kalkylerna bygger på det vindvärde som verkar mest sannolikt utifrån de mätningar som gjorts. 

De gör inga extra justeringar neråt av vinden för att få marginal i kalkylen. Vd:n (personlig 

kommunikation, 1 april 2014) menar att det annars kan bli svårt att få ihop kalkylen. De är dock 

mycket noga med att de mätningar som gjorts är väl genomförde och tar gärna in flera olika 

bedömare. 

4.2.1.3 Grundinvestering samt övriga kostnader 

Bygg- och turbinkostnaderna kan de göra ganska goda uppskattningar av (personlig 

kommunikation, Vd:n, 1 april 2014). Själva grundinvesteringen bedöms därför vara relativt 

säkert.  

4.2.1.4 El och elcertifikat 

Marknadspriser på el och elcertifikat är svåra att prognosticera (personlig kommunikation, 

Vd:n,1 april 2014). Företag A följer alltid upp hur priser på el och elcertifikat utvecklar sig. På 

kort sikt kan de hantera prissvängningarna genom att handla på termin men på lång sikt blir det 

svårare. En fördel med vindkraftsproducerade el är dock att de aldrig behöver oroa sig för osålda 

lager, något som kan vara ett problem i tillverkande branscher.  

4.2.1.5 Politik 

Energimarknaden styrs mycket av politik och den politiskafaktor anses vara svår att påverka 

(personlig kommunikation, Vd:n,1 april 2014).  Men i takt med att företag A blir större ökar 

möjligheterna att påverka menar Vd:n (personlig kommunikation, 1 april 2014).  Men i dagsläget 

anses den politiskafaktorn vara förenad med osäkerhet. Exempelvis kan införandet av ny 

lagstiftning påverka lönsamheten för vindkraftsinvesteringar.  

4.2.1.6 Investeringsbedömningsmetod  

I grunden är själva investeringsbedömningen en standardiserad process där de försöker skapa sig 

en uppfattning om den nuvarande situationen och göra prognoser för framtiden (personlig 

kommunikation, Vd:n,1 april 2014). Men även om investeringsprocessen är standardiserad anses 

varje projekt vara unikt. De är därför nog med att följa upp marknadsutvecklingen samt hur 

produktion och tillgänglighet utvecklar sig. Omvärldsanalysen anses vara viktig och exempelvis 

använder de SWOT-analyser för att skapa sig en överblick och för att kunna kategorisera 

kalkylens ingående faktorer. I kalkylerna handlar det mycket om att skapa sig en uppfattning 

genom att ”skruva” på olika faktorer som identifierats och ta fram olika scenarier för vad som 

kan hända. Att hitta lägsta nivåer där de kan se att investeringen klarar att bära de kostnader den 

för med sig är viktigt. Vd:n (personlig kommunikation, 1 april 2014) talar om s.k.”low-case 
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scenario” och ”high-case scenario” som ett sätt att skapa en djupare förståelse för hur pass bra en 

investering är. I sina scenarioanalyser försöker de göra bedömningar av sannolikheten för olika 

utfall. Men de lägger inte så stor vikt vid dessa sannolikhetsbedömningar eftersom det i 

verkligheten ofta sker något annat.  

”Vi går in i detta med en fast tro om att vi ska någonstans. Men det är ju otroligt 

föränderligt. Det vi har sett i energibranschen under de sista åren, det är väl 

ingen analytiker som har fångat upp.”  

(personlig kommunikation, Vd:n, 1 april 2014) 

Av denna anledning menar Vd:n (personlig kommunikation, 1 april 2014) att man i värsta fall 

kan hamna långt utanför ”low-case scenariot”. Därför talar han snarare om att måla upp en bild 

av framtiden än att göra exakta prognoser.  

IRR och Pay-back är viktigt för att bedöma det ekonomiska värdet för en vindkraftsinvestering 

(personlig kommunikation, Vd:n,1 april 2014). Det kan exempelvis handla om att kolla på hur 

olika intäktsnivåer påverkar Pay-backtiden och avkastningen från en investering. På detta sätt 

kan de även jämföra andra vindkraftsparker och se hur investeringarna står sig mot varandra. 

Dessa jämförelser kan ske både mot egna tidigare gjorda investeringar, men också mot 

konkurrenternas vindkraftsparker. Vilket avkastningskrav som ställs på en investering beror på 

hur marknadsläget ser ut generellt. Vd:n (personlig kommunikation, 1 april 2014) menar att 

vindkraftverksinvesteringarna ska ha högre avkastningskrav på sig än exempelvis fastigheter då 

fastigheter ses som en säkrare investeringar. 

4.2.2 Intervju med analytiker företag A 

Nedan följer sammanställningen av de uppgifter som vi fått ta del av från företags A:s analytiker. 

Analytikern arbetar med att göra investeringskalkyler och bedöma vindkraftsinvesteringar ur ett 

ekonomiskt lönsamhetsperspektiv (personlig kommunikation, Analytikern, 25 april 2014). Han 

arbetar även med marknadsanalyser, elhandel och uppföljningen av de vindkraftverk som ägs av 

företaget. 

4.2.2.1 Allmänt 

Totalt tar det cirka fem år från det att företag A har pratat med markägarna till det att de börja 

bygga (personlig kommunikation, Analytikern, 25 april 2014). Efter detta går projektet relativt 

snabbt, det handlar framför allt om att ta själva investeringsbeslutet för att sedan köpa in 

turbinerna och få dem levererade till platsen. Beslutet tas i företag A:s styrelse, men det måste 

godkännas av huvudägarens investmentföretag vars beslut i förlängningen ska godkännas av hela 

koncernens styrelse. Anledningen till att besluten måste gå hela denna väg beror på att 

vindkraftsinvesteringarna är så pass kapitalkrävande att de lätt överskrider de beloppsgränser 

som är satta. Detta gäller framför allt om skulle investera i mer än ett verk. Kostnader för att 

starta upp ett projekt är relativt små, endast några få procent, i förhållande till det slutliga 

investeringsbeloppet. Men det gäller trots detta att från start jobba med att vara informerad för att 

undvika risken att projektet inte blir av. Tillståndet som krävs för att börja bygga vindkraftverk 
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på en viss plats brukar normalt ligga på ca 5 miljoner kronor, oberoende av om det gäller för ett 

verk eller en hel park. Det finns här osäkerheter som inte går att skydda sig emot, exempelvis 

kan örnar bygger bo där vindkraftverket ska byggas eller så kan det upptäcks fornminnen på 

platsen och de tvingas då avsluta projektet. En undersökning om det finns fornminnen i området 

görs dock tidigt i projekteringsfasen. 

4.2.2.2 Vinden 

Enligt Analytikern (personlig kommunikation, 25 april 2014) är kravet för vindmätningar att den 

ska fortlöpa under minst 12 månader innan de börjar dra några konkreta slutsatser om vindläget 

för den uttänkta platsen. Men normalt brukar de påbörja vindmätningen så fort de kommit 

överens med markägaren om att exploatera marken och sedan fortsätta att samla in vinddata fram 

till den dag då de får tillstånd att börja bygga vindkraftsanläggningen. Detta innebär att de i 

praktiken får en vindmätning som sträcker sig över 24 månader. Själva mätningen görs med 

mätmaster men de använder också SODAR-utrustning för att ta hänsyn till de variationer som 

kan förekomma även lokalt. Dessutom brukar olika vindkraftsexploatörer dela med sig av sina 

egna vindmätningar från andra närbelägna vindkraftsprojekt. De primärdata som samlas in 

kompletteras sedan med sekundärdata som finns att hämta i olika databaser. På så sätt kan de 

göra en normalårskorrigering av deras egna mätningar och ta hänsyn till att vinden kan variera 

mycket mellan olika tidsperioder. Slutligen sammanställs all data i en stor rapport där vinden har 

kvantifierats och de får en fördelningskurva som visar det mest sannolika utfallet. Det mest 

sannolika utfallet är det utfall som sedan ligger till grund för produktionen i den slutliga 

investeringskalkylen. 

4.2.2.3 Grundinvestering samt övriga kostnader 

När företag A är klara med tillståndsprocessen skickar de sina vindmätningar till olika 

turbintillverkarna samt till konsulter som får jämföra produktionen som ges från olika turbiner 

(personlig kommunikation, Analytikern, 25 april 2014). Just själva upphandlingen av turbinerna 

anses vara en viktig del för att nå lönsamheten i kalkylen. Detta beror på att turbinen står för ca 

75 % av den totala investeringskostnaden och prismässigt kan det dessutom skilja upp till 10 % 

mellan olika leverantörer. Detta kan påverka IRR-nivå så att den hamnar på allt från 6 % till 12 

% i den slutliga kalkylen. Därför faller ofta valet på den turbintillverkare som ger lägst pris i 

förhållande till produktion. Undantag kan vara om det är en tillverkare som Företag A inte har 

någon tidigare erfarenhet av som erbjuder det lägsta priset. Dock behöver det inte alltid vara 

samma leverantör som är billigast, det beror mycket på hur det ser ut i leverantörernas egna 

orderböcker. Exempelvis kan tillverkarna vara benägna att sälja till ett lägre pris inför 

bokslutsåret för att bättra på sitt resultat. Omvänt kan tillverkaren fått in en stororder från en 

annan beställare och då är det svårare att förhandla sig fram till ett bra pris från dem. Företag A 

brukar därför vara noggranna med att göra rejäla upphandlingar och dessutom låser de in 

investeringsbeloppet genom att valutasäkra eurokursen samma dag som de tar 

investeringsbeslutet. Betalningen för turbinen sker alltså i Euro och de anser inte att det är värt 

att försöka spekulera i valutakursens utveckling eftersom den är så oerhört volatil. 
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Service och underhåll är ingenting de själva utför utan de försöker alltid få till långa serviceavtal 

i samband med köp av turbinen. Nerisning är ett exempel på en faktor som kan ställa till med 

problem, detta är vanligare i norra delen av Sverige. Nerisning uppstår när det är kallt och fuktigt 

i luften, is bildas då på vindkraftverkets vingar vilket resulterar i att vindkraftverket står stilla. 

Vissa tillverkare har dock lösningar på detta men då kostar det extra.  

4.2.2.4 El och elcertifikat 

Den största osäkerhetsfaktorn i en vindkraftsinvesteringskalkyl anses vara det framtida priset på 

el och elcertifikat (personlig kommunikation, Analytikern, 25 april 2014). Genom att studera 

terminspriserna för el och elcertifikat kan de dock skapa sig en god uppfattning om 

prisutvecklingen de närmsta fem åren. Terminskurvan bygger alltså på marknadens 

förväntningar och Analytikern (personlig kommunikation, 25 april 2014) menar att det är dumt 

att tro något annat än vad marknaden gör. Men efter de första fem åren handlar det mer om vad 

de själva tror. Genom att använda sig av scenarioanalys kan de skapa förståelse för hur 

prisutvecklingen kan påverka investeringens ekonomiska värde. För tre år sedan var elpriserna 

väldigt höga och företag A hade då tron att dessa priser inte skulle kunna hålla i sig vilket de inte 

gjorde heller. Handeln med el och elcertifikat sköter de dock inte på egen hand, de har istället 

valt att överlåta det till ett elhandelsbolag som är experter på just elhandel. Anledningen till att 

de inte sköter handeln själva beror på att det är svårt och att det inte tillhör deras kärnverksamhet. 

De menar att efter terminsäkringen det är den långsiktiga framtidstron viktigast. 

4.2.2.5 Politik 

Eftersom kommunen kan lägga in sitt veto och stoppa byggandet av en vindkraftsanläggning är 

det viktigt att skapa sig en uppfattning om hur den politiska terrängen ser ut i kommunen 

(personlig kommunikation, Analytikern, 25 april 2014). Genom tät kontakt med 

kommunpolitikerna kan de förbättra sina chanser att få uppföra vindkraftsanläggningen. De 

brukar också hjälpa dem med argument som de kan använda för att övertyga de 

kommuninvånare som är skeptiskt inställda till vindkraft.  

4.2.2.6 Investeringsbedömningsmetod  

De metoder som används mest på kalkylnivå är DCF-metoder, framförallt IRR. Analytikern 

(personlig kommunikation, 25 april 2014) berättar att de ofta jämför IRR mellan andra 

vindkraftsprojekt som de har hand om. Det är dock inte IRR som avgör om de ska investera eller 

inte utan snarare kassaflödet de första fem åren. Detta beror på det är då de har den största 

finansiella risken. Att anläggningen klarar att generera ett kassaflöde som täcker 

räntekostnaderna, amorteringarna och en avkastning till ägarna de första fem åren ses därför som 

mycket viktigt. Det viktigaste måttet som de använder för att kontrollera detta är 

EBITDA/investerat kapital.  
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4.3 FÖRETAG B 
Företag B är ett kommunalägt bolag vars huvudsakliga uppgift är att ansvara för att leverera 

värme och el till kommuninvånarna. De hade år 2012 en omsättning på över 200 miljoner kr. 

Företag B strävar efter att bygga infrastruktur för framtiden då de anser att investeringar och 

utveckling krävs för att möta framtidens krav. Den el som företag B säljer är 100 % förnybar och 

kommer från energikällorna vatten och vind, där vindkraften står för ca 20 % av den totala el 

som säljs. De senaste investeringarna i vindkraft gjordes 2007 och de flesta av dessa har nu sålts 

av och i dagsläget äger de bara ett vindkraftverk. Istället för att äga har de flera verk på 

leasingkontrakt och i dagsläget är de framför allt intresserade av att köpa in sig i redan befintliga 

parker (personlig kommunikation, Miljöchefen, 9 april 2014). 

4.3.1 Intervju med Miljöchefen på företag B 

Nedan följer sammanställningen av de uppgifter som vi fått ta del av från företags B:s miljöchef 

(personlig kommunikation, Miljöchefen, 9 april 2014). Miljöchefen är civilingenjör och har 

ansvar för miljöfrågor, FoU, samt elverksamheten och vindkraften tillhör därmed hans 

arbetsområde. 

4.3.1.1 Allmänt 

Personligen anser Miljöchefen (personlig kommunikation, 9 april 2014) att risk och osäkerhet i 

grund och botten är samma sak. Han beskriver företag B som ett bolag där de inte kan ta så 

mycket risker, iallafall inga medvetna risker och bolaget strävar efter att minimera de risker som 

finns i vindkraftsinvesteringar. Soliditetskravet från kommunen på företag B ligger på 30 % men 

i år har de en soliditetsnivå på 49 %. Detta innebär att om de skulle köpa ett vindkraftverk idag 

skulle detta kunna finansieras med pengar från den egna kassan. Om det däremot gällde en hel 

park skulle de behöva låna från kommunen vars kreditvärdighet är mycket god. Miljöchefen 

(personlig kommunikation, 9 april 2014) tror inte heller att banken ställer jättehöga krav på 

kommunen. Bolagets starka finansiella position gör att en vindkraftsinvestering inte står mot att 

investera i någon annan anläggningstillgång. Om ett bra tillfälle dyker upp kommer de investera i 

vindkraft oavsett om de nyligen gjort tunga investeringar i andra delar av verksamheten. 

Miljöchefen (personlig kommunikation, 9 april 2014) menar att det därför inte finns någon 

alternativkostnad att ta hänsyn till. De sätter väldigt sällan någon specifik nivå för risk, i alla fall 

inte i generella termer, eftersom det inte finns policydokument om hur de ska behandla detta  

4.3.1.2 Vinden 

Vindläget anses vara den viktigaste faktorn och för att få en god prognos över vindkraftverkets 

produktion krävs det ordentligt genomförda vindmätningar enligt Miljöchefen (personlig 

kommunikation, 9 april 2014). Dessutom justerar de ner vindprognosen med 10 % från det mest 

sannolika värdet för att få en säkerhetsmarginal i den slutliga investeringsbedömningen. 

4.3.1.3 Grundinvestering samt övriga kostnader 

De största anläggningsriskerna är turbinernas tillgänglighet, prestanda, service och 

underhållskostnader. De hanterar service och underhållskostnaderna genom att räkna med en 
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kostnadsmarginal som är något högre än den förväntade (personlig kommunikation, Miljöchefen, 

9 april 2014). Historiskt har de haft problem med vindkraftverkens tillgänglighet eftersom 

växellådor har krånglat. För att undvika detta problem föredrar de vindkraftverk utan växellådor. 

Men för dessa är dock att servicekostnaderna ofta betydligt högre eftersom 

vindkraftsleverantören då ställer krav på att de själva måste hantera service och underhåll. Skulle 

de investera i ett vindkraftverk med växellåda måste de istället räkna med ett kostsamt byte minst 

en gång under verkets livstid.  

Om ett oväntat fel uppstår på ett vindkraftverk blir service och underhållskostnaderna högre 

samtidigt som turbinerna står stilla. Reparationstiden kan ta lång tid, minst en månad om en kran 

måste hyras för att klara av uppdraget. För att hantera sådana kostnader försöker de avtala med 

leverantören om en tillgänglighetsgaranti vilket betyder att de när verken står stilla kan få en 

schablonmässig ersättning för den förlorade produktionen. Upp till 97 % av en prognostiserad 

produktion för den tiden kan de få i vissa fall. Även försäkring anses som mycket viktiga. 

Försäkringar för större haverier går att köpa men det är inte alla försäkringsbolag som säljer 

dessa eftersom denna typ av försäkringar oftast behöver skräddarsys. Miljöchefen menar att de 

på så sätt kan “köpa tillgänglighet”. Uppföljning av risker som har uppkommit görs inte annat än 

på turbinnivå då Miljöchefen beskriver det som en akademiskuppgift som företag B inte skulle 

ha tid med. De uppföljningar som görs är därför inte så djupgående.  

På samma sätt som för vinden hanterar de service och underhållskostnaderna genom att justera. 

Genom att räkna med en kostnadsmarginal som är något högre än den förväntade får de en 

säkerhetsmarginal i kalkylen (personlig kommunikation, Miljöchefen, 9 april 2014). 

4.3.1.4 El och elcertifikat 

Just elproduktionen och elpriset anses vara viktiga faktorer för att få lönsamhet i 

vindkraftsanläggningarna. De resonerar därför mycket kring elpriset samt elcertifikatens framtida 

utveckling för att skapa sig en uppfattning om vilken nivå som är rätt. Oftast räknar man med 

nivåer som ligger under vad man kan få idag på marknaden för el och elcertifikat. Men i 

dagsläget anses priserna på el samt elcertifikat vara en stor osäkerhetsfaktor.  

“De innebär att ska man köpa vindkraft i dag så handlar det mer om vad man 

tror om elpriset på några års sikt snarare om vad man tror om elpriset idag.”  

(personlig kommunikation, Miljöchefen 9 april 2014).  

Så långt de går skulle företag B därför vilja säkra priset på el och elcertifikat genom att handla på 

termin (personlig kommunikation, Miljöchefen, 9 april 2014). Men de väljer att inte göra detta 

eftersom de tycker att priset på el och elcertifikat idag, och även på fem års sikt, är för lågt. De 

skulle kanske göra det om priset gick upp. Om en terminshandel skulle vara aktuellt måste de 

dessutom samarbeta med kommunens ekonomikontor. Samtidigt har de en stark ägare i form av 

en kommun och de kan därför hantera prissvängningarna.  
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4.3.1.5 Politik 

Generellt anses det vara svårt att räkna på politiska faktorer (personlig kommunikation, 

Miljöchefen 9 april 2014). De politiska riskerna försöker de därför hantera genom att enbart ta 

hänsyn till de faktorer som de anser vara av långsiktig karaktär. Att räkna med elcertifikaten 

anses som långsiktigt eftersom de är lagstadgade till år 2035. Faktorer som exempelvis 

skattelättnader anses vara mer kortsiktiga och därför tar de inga beslut grundade på sådana 

faktorer.  

4.3.1.6 Investeringsbedömningsmetod  

Avkastningskravet från kommunen på hela bolaget är 12 % på sysselsatt kapital. Men de gör 

inga riskjusteringar av kalkylräntan i kalkylerna. Istället handlar det mycket om tumregler och 

om att behandla risken från fall till fall. När det kommer till vilka kalkylmetoder de använder för 

att bedöma värdet av investeringarna är det framför allt återbetalningstiden som de räknar på. 

Även om IRR och årskostnaden per kWh också är intressant påpekar Miljöchefen (personlig 

kommunikation, 9 april 2014) att investeringarna i vindkraft framför allt ses som strategiska och 

att lönsamhetskravet därför inte är det viktigaste. Att även varumärket stärks för kommunen 

finns med i resonemangen vid en satsning på vindkraft. De räcker därför att kalkylerna tyder på 

att investeringarna är ”tillräckligt goda” då de anser att det är bättre att bygga vindkraftverk än 

att ha pengarna på banken (personlig kommunikation, Miljöchefen, 9 april 2014).  

Genom att hela tiden ha säkerhetsmarginalen i kalkylerna försöker de skydda sig mot de risker 

som finns (personlig kommunikation, Miljöchefen, 9 april 2014). Känslighetsanalyser där de 

olika faktorerna som påverkar lönsamheten justeras är ett viktigt verktyg.  Men generellt anser 

Miljöchefen (personlig kommunikation, 9 april 2014) att det är svårt att hitta ”rätt” nivå. 

Exempelvis vill de ju inte skruva ner tillgängligheten och skruva upp servicekostnaden för 

mycket eftersom det då finns risk för att de överkompenserar för risk. Dessutom anser han att det 

blir mycket osäkerhet i kalkylmodellerna eftersom de är så många faktorer som ska 

prognosticeras. Svårigheten att göra prognoser hör ihop med att den tekniksalivslängden på ett 

vindkraftverk beräknas till 20-25 år medan den ekonomiska livslängden ligger på 20 år i 

kalkylerna. De kalkyler som görs lämnas med en rekommendation till styrelsen som tar det 

slutliga beslutet.  Generellt tror Miljöchefen (personlig kommunikation, 9 april 2014) att 

anledningen till att de inte använder andra metoder beror på att varken han eller Vd:n är 

ekonomer, så att istället höja och sänka vissa värden passar deras sätta att tänka på.  

Värdet av möjligheten att sälja ett verk finns inte med i kalkylen. Däremot hade företag B en 

gång i tiden två vindkraftverk som stod med tillfälligt bygglov och som tillslut inte fick stå kvar 

vilket ledde till att dessa vindkraftverk såldes utomlands. Detta visade sig vara en mycket bra 

affär då försäljningspriset motsvarade fem års budgeterad vinst från vindkraftverken trots att de 

var 20 år gamla. 
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4.4 FÖRETAG C 
Företag C är en självständig bank som dock genom ett samarbete ingår i en större bankkoncern. 

År 2012 hade Företag C en omsättning på över 220 miljoner kronor och har varit med och 

finansierat vinkraftverksprojekteringar sedan mitten av 90-talet. Idag är företaget uppe i över 30 

stycken vindkraftinvesteringar, och fler ska det bli enligt Bankmannen (personlig 

kommunikation, 16 april 2014).  

4.4.1 Intervju med bankman på företag C 

Nedan följer sammanställningen av de uppgifter som vi fått ta del av från företags C:s bankman. 

Bankmannen är själv delägare i ett vindkraftverk och har mångårig erfarenhet inom 

vindkraftsinvesteringar. När företag C ska gå in och finansiera ett vindkraftsprojekt är det han 

som analyserar underlaget som ligger till grund för låneansökan. 

4.4.1.1 Allmänt 

Enligt Bankmannen (personlig kommunikation, 16 april 2014) ska banken egentligen inte ta 

någon risk alls. Utan risken tas i huvudsak av vindkraftsexploatören.  Sett till hela finansieringen 

kräver företag C att kalkylen visar att lånet kan betalas tillbaka på 15 år. Deras slutliga 

bedömning görs därför på grundval av detta krav och exploatörens vindkraftverk måste alltså 

visa att det klarar av att generera ett kassaflöde som täcker räntekostnader och amortering. Av 

denna anledning ser de gärna att exploatören binder räntan på lånet. Framför allt om det är en 

liten aktör där en räntehöjning kan förstöra kalkylen. För en kapitalstark exploatör som söker 

finansiering är det dock inte lika viktigt. Dessutom gör det alltid en säkerhetsöverlåtelse av 

vindkraftverken till sig själva. På så sätt kan de, om exploatören kommer på obestånd, ta över 

vindkraftverken och antingen sälja eller driva dem vidare på egen hand. Hittills har detta dock 

aldrig hänt. Jämfört med annan finansiering ligger räntenivån för vindkraftverken mittemellan 

företagslån där de kräver högre ränta och huslån där räntan är lägre. 

Generellt anser Bankmannen (personlig kommunikation, 16 april 2014) att det är större risk i att 

äga ett enskilt ensamt vindkraftverk jämfört med att äga flera verk i en park. Detta beror delvis 

på att vinden kan variera kraftigt även lokalt. Med flera verk minimeras inte bara risken för vind 

utan också risken att produktionen helt uteblir, något som kan ske om exempelvis växellådan går 

sönder. Av denna anledning har företag C som krav att de vindkraftverk som de är med och 

finansierar ska ingå i en park som delar på intäkterna och kostnaderna. På detta sätt sprids 

riskerna och man får ett jämnare kassaflöde. 

4.4.1.2 Vinden 

Angående vilka faktor som han anser vara de viktigast; ”Det finns tre faktorer som är viktiga att 

kolla på vid en investering i vindkraft, de är, vinden, vinden och vinden.”(personlig 

kommunikation, Bankmannen, 2 april 2014). Att det genomförs noggranna vindmätningar under 

minst ett års tid är därför ett krav för de vindkraftsexploatörer som söker finansiering hos företag 

C. Mätningarna görs oftast av det företag som säljer själva vindkraftverket. Men det spelar 

egentligen ingen roll vem som gör mätningen så länge de metoder som användas för att mäta är 
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korrekta. Däremot gör de alltid en egen bedömning av hur trolig produktionen är utifrån de 

vindmätningar som gjorts. Men vinden är svår att räkna på och kan variera upp till 20 % mellan 

olika år och i mätningarna utgår de alltid från ett P-värde 50. Detta värde är ett produktionsvärde 

som anger en 50 procentig sannolikhet för att det kommer blåsa mer eller mindre än det 

prognostiserade värdet. Oftast stämmer vindmätningarna ganska bra även om de av erfarenhet 

vet att det verkliga utfallet brukar bli något sämre än vad exploatören har räknat med. Därför har 

de som policy inom banken att alltid justera ner produktionen med 10 procent från P-värde 50. 

På så sätt får de en större marginal i den slutliga kalkylen. Ibland begär de även in en extern 

bedömning av vindmätningen. 

4.4.1.3 Grundinvestering samt övriga kostnader 

Just servicekostnaderna brukar vara en stor post i kalkylen (personlig kommunikation, 

Bankmannen, 16 april 2014). Tillsammans med arrende och övriga kostnader hamnar 

kostnaderna för att driva vindkraftverket på ca en tredjedel av intäkterna enligt Bankmannen 

(personlig kommunikation, 16 april 2014). Betalningen för en ny turbin sker vanligtvis i Euro 

och eftersom det rör sig om stora belopp på uppåt 20-30 miljoner kronor så kan små 

valutafluktuationer få stora konsekvenser för det ekonomiska värdet av investeringen. Att 

valutasäkra ses därför nästan som en självklarhet eftersom det anses vara en onödig risk att inte 

göra det. De flesta som söker finansiering hos dem väljer också att valutasäkra köpet även om 

det inte är något krav. 

4.4.1.4 El och elcertifikat 

Vad gäller elpriset menar Bankmannen (personlig kommunikation, 16 april 2014) att det är den 

faktor som tillsammans med elcertifikaten är svårast att prognosticera. Vanligtvis kan de få en 

ungefärlig uppfattning om prisnivån fem år framåt genom att studera terminspriserna på el- och 

elcertifikatmarknaderna. Men i kalkylerna räknar de alltid med en nivå som är något lägre än de 

lägsta terminspriserna för att vara på den säkra sidan. Även om det inte är något krav är det 

enligt Bankmannen (personlig kommunikation, 16 april 2014) viktigt att de som söker 

finansiering hos dem har ett samarbete med ett bra elhandelsbolag som tar hand om 

balansansvaret och hjälper till med elhandeln.  

4.4.1.5 Politik 

Bankmannen menar (personlig kommunikation, 16 april 2014) att långsiktiga styrmedel är 

viktigt för vindkraften. Men eftersom de politiska riskerna är jättesvåra att bedöma går det inte 

att göra så mycket åt. En viss tid in i framtiden blir det mest spekulation och det gäller för hela 

marknaden. “Det är det som är företagande, att liksom ha mest tur när det gäller att spekulera.” 

(personlig kommunikation, 2 april 2014). Därför rensar de kalkylerna från faktorer som saknar 

långsiktighet. Ett exempel på detta är den skattebefrielse på producerad el som företag får om de 

producerar till sig själva. Med sådana faktorer ser kalkylerna bättre ut men risken finns att de 

försvinner och denna risk vill man inte ta. Samma sak gäller för elcertifikaten där kvotandelen 

kommer öka fram till 2016, vilket enligt Bankmannen (personlig kommunikation, 16 april 2014) 



39 

 

kan leda till att priserna går upp och att kalkylerna därmed ser bättre ut. Men de räknar inte med 

detta utan använder en fortsatt låg kvotnivå i sina kalkyler. 

4.4.1.6 Investeringsbedömningsmetod  

Det är alltid deras egna kalkylmodeller och schabloner som används för att bedöma 

vindkraftsinvesteringarna (personlig kommunikation, Bankmannen, 16 april 2014). De gör dock 

vissa justeringar i sina kalkyler utifrån de uppgifter som exploatören lämnat in. Det kan 

exempelvis röra sig om att justera för serviceavtal som redan ingår i grundinvesteringsbeloppet. 

Ett nyckeltal som de alltid räknar på är belåningsgrad per producerade års-kWh. Deras högsta 

belåningsgrad per producerad års-kWh är 75 %. Detta är en policy som de har gemensamt i hela 

bankkoncernen och inte bara i företag C. De divideras en del om denna nivå men detta är vad de 

anser vara en rimlig nivå i förhållande till investeringskostnaderna för vindkraftverk. Idag ligger 

investeringskostnaden för ett nyckelfärdigt verk på ca 4 kr per producerad års-kWh enligt 

Bankmannen (personlig kommunikation, 16 april 2014). Detta betyder att en exploatör max kan 

låna ca 3 kr per års-kWh. Men eftersom två likadana verk kostar lika mycket i absoluta termer 

betyder det att den beräknade årsproduktionen får stor betydelse för hur stor andel av verkets 

investeringskostnad som exploatören måste bekosta med eget kapital. Om vindkraftverket 

placeras på en plats där det blåser mycket kan exploatören därför låna ett större belopp. 

5 ANALYS 

I detta kapitel presenterar vi vår analys. Vi inleder med att presentera vår analysmodell 

som ligger till grund för vår analys. Därefter presenterar vi vår analysmetod som 

beskriver hur analysen är uppbyggd, dvs. vilka steg vi tagit och i vilken  ordning. Sedan 

kommer själva analysen som avslutas med en kort sammanfattning i tabellform av de 

viktigaste delarna ur vår analys.  

5.1 ANALYSMODELL 

Analysmodellen bygger på de viktigaste begreppen som återfinns i vår studie. Att företag strävar 

efter att maximera det ekonomiska värdet av sina investeringar är utgångspunkten för vår analys. 

Detta symboliseras i modellen av att värdebegreppet befinner sig i mitten av modellen och att de 

andra delarna cirkulerar kring denna, för vår studie, centrala idé. Antagandet leder i 

förlängningen till att vi endast intresserar oss för de risk- och osäkerhetsfaktorer som påverkar 

det ekonomiska värdet av investeringen. 

Vi börjar med att analysera synen på olika risker- och osäkerhetsfaktorer genom att försöka 

kategorisera dem. De utvalda faktorerna finns i modellen. Inspirationen till kategoriseringen 
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kommer från Energimarknadsinspektionens rapport ”Investering i energianläggningar”, där de 

delade in riskerna i följande kategorier.
20

 

 Anläggningsrisk 

 Marknadsrisk 

 Regleringsrisk 

 Policyrisk  

När det empiriska materialet samlats in valde vi de faktorer som företagen verkade uppfatta som 

de viktigaste. Den faktor som samtliga företag verkade lägga störst vikt vid var vinden. Denna 

faktor ansåg vi oss inte kunna placera i någon av Energimarknadsinspektionens kategorier och 

den har därför hamnat i en egen kategori.  Från kategorin anläggningsrisk ansåg vi 

tillgänglighetsfaktorn var en relevant faktor då service och underhåll var förenade med stora 

kostnader. Vi redigerade dock namnet på denna faktor i analysen till grundinvestering samt 

övriga kostnader. Till kategorin marknadsrisk valde vi ut pris på el- och elcertifikat eftersom 

intervjuerna med företagen antydde att detta också var en mycket viktig faktor. I kategorin 

regleringsrisker ansåg vi oss kunna placera politiska faktorer eftersom det är politikerna som 

reglerar energimarknaden genom exempelvis licenser och tillstånd. 

Efter detta har vi analyserat hantering av risken eller osäkerhetsfaktorn, alltså vilken/vilka åtgärd 

de utvalda företagen har vidtagit för att eliminera, undvika, minimera eller acceptera. 

Indelningen av dessa fyra åtgärderna är hämtad från boken Project management skriven av Rory 

Burke och återfinns i teorikapitlet
21

. Slutligen har vi analyserat företagens metoder för 

investeringsbedömning, dvs. helheten för hela vindkraftsinvesteringen.  De delar som har 

analyserats på faktornivå har orange fyllningsfärg och de delar som har analyserats på en 

helhetsnivå har blå fyllningsfärg. Se analysmodellen på nästa sida. 

 

                                                 

 

20
 Se teoriavsnitt 2.4.1 

21
 Se avsnitt 2.3.7 
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Figur 2. Egen konstruerad analysmodell.  

 

5.2 ANALYSMETOD 
Vår analysmetod kan illustreras som en tratt där de tre huvudkategorier blandas för att förstå hur 

de utvalda företagen hanterar risk- och osäkerhetsfaktorer. I dessa tre huvudkategorier kommer 

vi analysera det insamlade empiriska materialet med hjälp av arbetets teoretiska del.  

I den första huvudkategorin Risk eller osäkerhet? Analyserar vi om den utvalda faktorn kan 

anses vara en risk eller en osäkerhetsfaktor. Nästa kategori är hantering och det är en fortsättning 

på föregående huvudkategori där vi kommer att analysera hur dessa risker och osäkerhetsfaktorer 

hanteras i de utvalda företagen. I den sista huvudkategorin som är bedömning har vi valt att gå 

från faktornivå till en helhetsnivå för att analysera vilka metoder som slutligen används vid 

investeringsbedömningen av vindkraft. De delar som har orange fyllningsfärg har analyserats på 

faktornivå och de delar som har blå fyllningsfärg har analyserats på helhetsnivå. Se analysmodell 

på nästa sida. 

 

Värde 

1.Risk eller 
osäkerhet? 

2.Hantering 3.Bedömning 

Metod för 

investeringsbedömning 

 

Åtgärd 

 

 

Utvalda faktorer: 

 Vinden                        

 Grundinvestering samt 

övriga kostnader 

 El- och elcertifikatpris 

 Den politiska faktorn 

 

 

 

 

 

 

Faktornivå 

Helhetsnivå 



42 

 

 

Figur 3 Egen konstruerad analysmetodsmodell. 

5.3 INLEDNING 

Enligt Burke (2003) består riskhanteringsprocessen av fyra grundläggande steg. Det första steget 

är att definiera målet med projektet och bryta ner det i olika delar, det andra steget är att 

identifiera risk- och osäkerhetsfaktorer, det tredje är att kvantifiera dessa faktorer och i det sista 

steget tas en lämplig åtgärd fram. I de företag vi studerat tyder det mesta på att det är denna 

process som företagen följer. De bryter ner vindkraftsinvesteringarna i de olika delar som 

identifierats som viktiga. I vår analys börjar vi med att göra en indelning av de viktigaste faktorer 

som påverkar en vindkraftsinvesterings lönsamhet. Indelningen är gjord utifrån vår egen tolkning 

av vilka faktorer som företagen identifierat verkar ha identifierat som de viktigaste. Vi försöker 

analysera hur de hanterar faktorerna genom att titta vilka metoder de använder för att bedöma 

dem och även vilka åtgärder de använder.  I det sista steget av vår analys lyfter vi blicken och 

tittar på helhetsbedömningen, dvs. hur företagen verkar hantera risk och osäkerhet i den slutliga 

investeringskalkylen och försöker sålunda svara på frågan: 

Hur tar de utvalda företagen hänsyn till olika risk- och osäkerhetsfaktorer som 

påverkar bedömningen av vindkraftsinvesterings ekonomiska värde? 

5.3.1 Vinden 

Vindläget är absolut avgörande för det ekonomiska värdet vid en investering i en 

vindkraftsanläggning (Wizelius, 2007). Samtliga studerade företag verkar också ha identifierat 

vindfaktorn som den viktigaste faktorn att ta hänsyn till vid investeringar i vindkraft. Som 

Bankmannen (personlig kommunikation, 2 april 2014) svarade på vår fråga angående vilka 

Förstå hur de utvalda företagens syn 
på risk- och osäkerhetsfaktorer 

påverkar investeringsbedömnigen av 
vindkraftsinvesteringar. 

Bedömning 

Hantering Risk eller 
osäkerhet? 

Hur hanteras 

faktorn? 
Är faktorn en 

risk eller 

osäkerhet? 

Vilka metoder används för 

investeringsbedömningen? 

Faktornivå 

Helhetsnivå 
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faktorer som var de viktigaste, ”de är vinden, vinden och vinden.” Att vindfaktorn har en stor 

betydelse framgår också av den vikt företagen verkar lägga på att mäta och analysera vindläget 

för den utvalda platsen.  Både företag A och B mäter under lång tid vindens variation och 

hastighet. Från företag C är det också ett krav att den som söker finansiering hos dem har gjort 

en noggrann vindmätning under minst ett års tid (personlig kommunikation, Bankmannen 2 april 

och 16 april).  

I enlighet med Knights (1964) definition är risk en faktor som det kan vara meningsfull att mäta 

och sannolikhetsberäkna. Genom mätningarna samlar företagen in statistisk data och i den 

analysen som görs skapar de sig en uppfattning om vad som är den mest sannolika produktionen 

på den förbestämda platsen. Deras metod tyder därför på att man ser på vinden som en riskfaktor 

vars utfall kan sannolikhetsberäknas på ett objektivt meningsfullt sätt.  

Att använda mer avancerade metoder anses vara fördelaktigt i samband med stora svårbedömda 

investeringar (Alkaraan & Northcott, 2006). Företagens statistiska analys av vinden får också 

anses tillhöra kategorin ”avancerade metoder” eftersom den skulle kunna liknas vid en Monte 

Carlo analys, fast i stället för att räkna i kronor räknar man här i kWh. Men även om de metoder 

som utvecklats för att analysera vinden kan ge en god uppskattning av den framtida produktionen 

bör man justera ner den förväntade produktionen med 10 % för att ta hänsyn till att vinden kan 

avvika med upp till 20 % (Wizelius, 2007).  I både företag C och i företag B väljer de också att 

göra en nedjustering av produktionen på just 10 % (personlig kommunikation, Bankmannen 16 

april, Miljöchefen, 9 april). På så sätt tolkar vi det som de försöker minimera risken genom att 

komplettera den kvantitativa analysen med en kvalitativ bedömning. Exempelvis menar man på 

företag C att de av erfarenhet vet att vindprognoserna brukar vara lite väl optimistiska.  Detta kan 

i förlängningen anses vara ett sätt att riskjustera kalkylens framtida kassaflöde. På företag A 

väljer man däremot att lita på det mest sannolika värdet som vindmätningarna gett dem och 

accepterar risken för överoptimism i kalkylen.  

”Naturligtvis kommer vinden variera från månad till månad och från år till år, 

men över tid så ska vi hamna ungefär på det vi har kalkylerat med. Så den risken, 

den får vi bara leva med.” 

(personlig kommunikation, Analytikern, 25 april 2014).  

Så även om företagen verkar vara samstämmiga i sin syn på vinden som en viktig riskfaktor och 

att mätningarna av den är meningsfulla har de olika sätt att hantera det insamlade materialet. 

Men i huvudsak tyder det mesta på att de utgår från en kvantitativ metod för att analysera vinden.  

5.3.2 Grundinvestering samt övriga kostnader 

Växellådan är en dyr komponent (Sidén, 2008). Detta har företag B fått uppleva när växellådan 

på deras vindkraftverk gått sönder (personlig kommunikation, Miljöchefen, 9 april 2014,). Det 

finns även vindkraftverk utan växellåda (Wizelius, 2007). Dessa har dock dyrare 

servicekostnader enligt Miljöchefen (personlig kommunikation, 9 april 2014,). Om ett 

vindkraftverk går sönder betyder detta uteblivna intäkter eftersom turbinen inte snurrar. Fri 
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service i ett till två år brukar dock ingå i samband med köp av ett vindkraftverk från leverantör 

(Wizelius, 2007). Företag A är också mycket noggranna med att teckna långa avtal med 

leverantörerna för att slippa bekymra sig för service- och underhållskostnader leverantörerna 

(personlig kommunikation, Analytikern, 25 april 2014,). Dessutom står turbinkostnaden för ca 

75 % av det totalainvesteringsbeloppet varför ett bra avtal är mycket viktigt (personlig 

kommunikation, Analytikern 25 april 2014). Detta är också normalt för investeringar i vindkraft 

(Wizelius, 2007). Även företag B hanterar denna osäkerhet på detta sätt (personlig 

kommunikation, Miljöchefen, 9 april 2014,). Företag C brukar justera sin grundkalkyler för 

serviceavtal som ingår i köpekontraktet av turbinen (personlig kommunikation, Bankmannen, 16 

april 2014). De metoder som de utvalda företagen använder tolkar vi som kvalitativa enligt 

Mikes (2009) definition. Detta eftersom avtalen som tecknas med leverantören grundar sig på 

erfarenhet.  Genom de serviceavtal som tecknas kan företag A och B undvika risken för 

uteblivna intäkter som de annars skulle vara tvungna att acceptera i de fall då växellådan går 

sönder och de inte har något avtal. Företag C däremot har inte något ansvar för dessa typer av 

kostnader och anpassar därför kalkylen för varje enskild vindkraftsexploatör. Några 

sannolikhetsberäkningar av exempelvis när växellådan kan tänkas gå sönder görs inte i något av 

de utvalda företagen. Eftersom osäkerhet anses vara något som det inte går att 

sannolikhetsbedömning anser vi att de behandlar denna faktor som en osäkerhet.  

5.3.3 El- och elcertifikatspris 

Att prognosticera priser på el och elcertifikat är svårt (Mikulovic', et al., 2012). Företagen verkar 

också vara överens om att priserna på el och elcertifikat är svåra att prognostisera men att de 

också är mycket viktiga.  Exempelvis menar Miljöchefen att: 

“De innebär att ska man köpa vindkraft i dag så handlar det mer om vad man 

tror om elpriset på några års sikt snarare om vad man tror om elpriset idag.”  

 (personlig kommunikation, Miljöchefen, 9 april 2014) 

På företag A är man inne på samma spår och menar att det handlar om en långsiktig tro. Det 

finns inte heller något som tyder på att företagen använder statistik analys för att prognosticera 

priserna på längre sikt. Därför tolkar vi det som att samtliga företag, i den långa sikten, ser på el 

och elcertifikat som osäkerhetsfaktorer i enlighet med Knights definition av begreppet. Men i 

den korta sikten finns möjligheten att skapa sig en god prognos genom att studera 

terminspriserna (Svenska Kraftnät, 2011). Samtliga företag verkar också utgå från 

marknadspriserna i sina prognoser. Att stabilisera kassaflödet anses också tillhöra 

riskhanteringen huvudsyfte (Nocco & Stulz, 2006). Det är därför något förvånande att det bara är 

bara företag A som väljer att utnyttja möjligheten att ”låsa in” priset. Genom denna åtgärd kan 

företag A i princip helt undvika både risk och osäkerhet i el och elcertifikat och därigenom 

stabilisera intäkterna de närmsta fem åren. Detta göra att de kan de fortsätta att fokusera på sin 

kärnverksamhet, nämligen att äga och långsiktigt förvalta vindkraftsanläggningar. Att fokusera 

på kärnverksamheten är också en av riskhanteringens grunder (Froot, et al., 1994).  
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På företag B väljer man att inte handla på termin eftersom de anser att priserna idag är för låga 

(personlig kommunikation Miljöchefen, 9 april 2014). Samtidigt uttrycker Miljöchefen en 

önskan om att de skulle vilja handla på termin. Så det är inte helt klart varför de inte utnyttjar 

denna möjlighet. Miljöchefen antyder att det kan ha att göra med att de har en stark ägare som 

klarar av att hantera marknadens prissvängningar och att de därför inte fått några direktiv om att 

handla på termin. Istället för att ”låsa in” priserna brukar de räkna på en prisnivå som är lägre än 

vad marknaden förväntar sig. På så sätt kan man se det som att de föredrar att gör en kvalitativ 

riskjustering av det framtida kassaflödet. Vår tolkning är därför att de snarare väljer att acceptera 

risken än att undvika den. Företag C ställer heller inga krav på att vindkraftsexploatörer ”låser 

in” priserna och använder i sina kalkyler samma metod som företag B. Här är det dock inte lika 

förvånande eftersom deras intäkter ändå är mer eller mindre säkrade genom de ränteintäkter som 

de får in. Bankmannen var också inne på att det känner sig tillräckligt säkra i de bedömningar 

som de gör. 

5.3.4 Den politiska faktorn 

Politiken har stor betydelse för hur lönsam en investering blir då beslut om ekonomiska 

styrmedel så som elcertifikaten fattas av politikerna (Wizelius, 2007). Samtliga av de utvalda 

företagen ser också politiska förändringar som en osäkerhet enligt Knights teori (personlig 

kommunikation, Vd:n, 1 april 2014, Bankmannen, 2 april och 16 april 2014, Miljöchefen, 9 april 

2014, Analytikern, 25 april 2014). Är faktorn osäker finns det inget sätt att mäta dess utfall 

(Knight, 1964). De utvalda företagen har däremot andra mer kvalitativa metoder för att försöka 

hantera denna risk. Det finns inte så mycket företag A kan göra för att skydda sig mot dessa 

politiska förändringar men i takt med att företaget blir större ökar möjligheterna att påverka 

enligt Vd:n (personlig kommunikation, 1 april 2014). Därför krävs det framför allt att företaget 

håller sig uppdaterade om de politiska förändringar som sker och som är på gång. Dock försöker 

företag A redan idag påverka politiken på kommunnivå, där de har en nära kontakt med 

kommunpolitiker som de förse med argument. Dessa argument kan kommunpolitikerna använda 

mot de vindkraftsskeptiska kommuninvånarna (personlig kommunikation, Analytikern 25 april 

2014). Företag B försöker skydda sig mot politiska förändringar genom att endast ta hänsyn till 

de faktorer som de anser är långsiktiga. Elcertifikaten ses av företag B som ett exempel på ett 

långsiktigt styrmedel eftersom de är lagstadgade fram till år 2035 (personlig kommunikation, 

Miljöchefen, 9 april 2014). Företag C anser att det inte finns så mycket att göra åt de politiska 

riskerna. De anser dock att det är möjligt att spekulera inom en nära framtid men att det sedan 

gäller att framför allt ha tur med sina spekulationer (personlig kommunikation, Bankmannen, 16 

april 2014).  

5.4 METODER FÖR INVESTERINGSBEDÖMNING – HELHETEN 

Företagen verkar vara eniga om att det är svårt att bedöma det ekonomiska värdet av en 

vindkraftsinvestering.
 
Svårigheten verkar höra ihop med att vindkraftsinvesteringarna måste 

bedömas ur ett långt tidsperspektiv. Detta bekräftas av Miljöchefen på företag B. För mer 

riskfyllda investeringar tenderar företag att använde de teoretiskt förespråkade DCF-metoderna 
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(Alkaraan & Northcott, 2006). Det är därför inte förvånande att de företag som vi studerat alla 

använder DCF-metoder för att beräkna det ekonomiska värdet i kalkylerna.
 
Det intressanta är att 

de verkar använda måtten på olika sätt.
 
På företag A används IRR-metoden främst för att kunna 

jämföra lönsamheten mellan olika vindkraftsinvesteringar.
 
Detta kan tolkas som en form av 

benchmarking. Benchmarking anses vara ett bra komplement till de vanliga kalkylmetoderna 

(Alkaraan & Northcott, 2006). I företag A:s fall kan man därför tolka det som att de försöker 

göra, inte den bästa investeringen, utan den bästa vindkraftsinvesteringen. Att de börjar räkna på 

IRR redan tidigt i kalkylerna förstärker denna syn. I företag A:s fall blir det naturligtvis också 

den mest intressanta jämförelsen eftersom de enbart investerar i just vindkraft. Men det 

viktigaste måttet är ändå EBITDA/investerat kapital och fokus ligger då på de fem första åren 

eftersom det är under denna period som den finansiella risken är som störst. På fem års sikt har 

de också en god kontroll över vilket pris de kommer att få för den producerade elen. Men efter 

fem år blir det genast svårare eftersom de inte längre kan binda priset på el och elcertifikat. 

Kriteriet på kort sikt är därför att investeringen ska klara av att bära den finansiella risken.  

Företag B verkar däremot använda IRR-metoden mer som ett komplement till PB-metoden. Att 

på detta sätt använda två olika metoder för att bedöma en investering är också vanligt bland 

företag (Sandahl & Sjögren, 2005). Företag C använder endast NPV-metoden för att bedöma det 

ekonomiska värdet av investeringen. Även om de kompletterar denna metod med olika nyckeltal 

där framför allt belåningsgrad per producerade års-kWh verkar vara av stort intresse. Den 

kalkylränta de räknar med har de justerat för risk med utgångspunkt i tidigare erfarenheter.  

Även om det är DCF-metoderna som vanligen förespråkas av forskarna finns det risk att 

subjektiv riskjustering av exempelvis kalkylräntan kan leda till att man undervärderar det 

ekonomiska värdet (Alkaraan & Northcott, 2006). Teorin förespråkar att utgångspunkten bör 

vara marknadens förväntningar på risk och avkastning (Brealey, et al., 2014). För att få en 

uppfattning om ett rimligt avkastningskrav skulle företagen därför kunna använda beta-analys 

(Brealey, et al., 2014). Men det finns inget som tyder på användningen av beta-analys för att 

justera kalkylerna för risk i något utav företagen. Man skulle sålunda kunna argumentera för att 

det finns en risk att företagen kraftigt missbedömer det ekonomiska värdet i sina kalkyler. Flera 

studier tyder dock på att användningen av beta-analys inte är så vanligt i praktiken eftersom 

metoden uppfattas som allt för teoretiskt (Sandahl & Sjögren, 2005; Arnold & Hatzpopoulos, 

2000). Dessutom är det inte säkert att metoder som vilar på statistisk analys av historisk data 

(exempelvis beta-analys) lyckas fånga den framtida utvecklingen och användningen kan därför 

leda till en falsk känsla av trygghet (Mikes, 2011).  

Men de studerade företagen verkar också vara medvetna om de begränsningar som finns i att 

enbart använda de konventionella metoderna. På företag B menar man att det finns så många 

osäkra faktorer i kalkylen att de inte betraktar kalkylen i sig som avgörande för ett eventuellt 

beslut om en investering i vindkraft. Istället hänvisar man till att de kan vara strategiskt viktigt 

med vindkraftsinvesteringar inom kommunen. På samma sätt menar man på företag A att IRR i 

inte är avgörande för att ta beslut om en investering eller inte. Istället är de som sagt framför allt 
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intresserade av kalkylens fem först år då den finansiella risken är om störst. Att de hellre utgår 

från kvalitativa bedömningar verkar därför ha sina förklaringar. De företag som använder och 

litar på kvalitativa metoder anses tillhöra den visualiserande kulturen (Mikes, 2011). Vi tolkar 

det därför som att samtliga företag tillhör den visualiserande kulturen. 

De kvalitativa bedömningar som görs verkar i mångt och mycket handla om att göra 

scenarioanalyser och justera kassaflödet. Detta gäller samtliga företag, även om de verkar skruva 

olika mycket på de faktorer som ingår i kalkylen. Att justera kassaflödet är också den metod som 

anses vara bäst i de fall då en investering inte förväntas bära samma risk över hela dess 

ekonomiska livslängd (Brealey, et al., 2014). På företag A talar man om 

investeringsbedömningen som en standardiserad process men att varje vindkraftsinvestering är 

unik. Vd:n ser stora svårigheter i att bedöma det troliga utfallet från en investering men menar att 

det inte kan sluta göra analyser bara för att det är svårt. Användningen av scenarioanalyser är 

också en av de vanligaste metoderna för att hantera risk i kalkylerna (Alkaraan & Northcott, 

2006). 

 

Figur 4 Egenkonstruerad 

6 SLUTSATS 

Ser man till helheten kan man tolka det som att företagen tillhör den visualiserande kulturen, 

eller den kvalitativa kulturen som vi hellre skulle vilja kalla den. Beslut tas ofta i de utvalda 

företagen med kvalitativa metoder där erfarenheten och intuition verkar spela en stor roll. Ett 

exempel på när erfarenhet har bidragit till en förändring är företag B:s otur med växellådor som 

gjort att de nu har mer ingående avtal med leverantörerna (personlig kommunikation 

Miljöchefen, 9 april 2014). Möjligtvis kan man tolka Företag A som något närmare den 

kvantitativa kulturen eftersom de väljer att lita på de vindmätningar som görs i större 

Företag A
Faktorer Risk eller osäkerhet Åtgärd Typ av åtgärd 

Vind Risk Mätning Minimeria

Grundinvestering, service och underhåll Osäkerhet Avtal Undvika

El och elcertifikatspris Osäkerhet Terminshandel Tillfällig eliminera

Politiska förändringar Osäkerhet Uppdaterad personal Acceptera

Företag B
Faktorer Risk eller osäkerhet Åtgärd Typ av åtgärd 

Vind Risk Mätning Minimera

Grundinvestering, service och underhåll Osäkerhet Avtal Undvika

El och elcertifikatspris Osäkerhet Ingen Acceptera

Politiska förändringar Osäkerhet Endast långsiktliga faktorer Minimera och acceptera

Företag C
Faktorer Risk eller osäkerhet Åtgärd Typ av åtgärd 

Vind Risk Mätning Minimering

Grundinvestering, service och underhåll Osäkerhet Justering Minimering

El och elcertifikatspris Osäkerhet Ingen Acceptera

Politiska förändringar Osäkerhet Ingen Acceptera
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utsträckning än B och C som istället väljer att göra en nedjustering av produktionen med 10 %. 

Denna nedjustering får anses vara kvalitativ eftersom den främst verkar vara baserad på 

erfarenhet. I alla fall om man tolkar Bankmannen som menade att erfarenheten sade dem att 

vindmätningarna ofta var lite väl optimistiska. Det intressant är dock att Wizelius (2007) menar 

att en nedjustering är mer eller mindre nödvändig för att korrigera för eventuella fel som kan 

uppstå under mätningen av vinden. Vd:n på företag A (personlig kommunikation, 1 april 2014) 

menar däremot att en nedjustering skulle göra det svårt att ”få ihop kalkylen” och att man måste 

ha en tro på det man gör. Detta kan tolkas som att företag A accepterar denna risk. Eller så anser 

de sig vara så pass försiktiga i den övriga bedömningen att en riskjustering av vinden, som ju är 

den viktigaste faktorn, skulle leda till en felaktig och allt för försiktig bedömning av det 

ekonomiska värdet. 

Faktum är att man på företag B är inne på samma spår och pekar på risken för att 

överkompensera genom att skruva på allt för många faktorer. ”Det är svårt att hitta en nivå som 

är rätt.” (personlig kommunikation, Miljöchefen, 9 april 2014). Det hade varit intressant att göra 

en uppföljning på företagens olika vindkraftsinvesteringar och jämföra förkalkyler med 

efterkalkyler för att ta reda på vem som gör de mest precisa bedömningarna och om detta går att 

knyta till valet av metod. Det ska dock tilläggas att Företag A enbart investerade i vindkraft och 

också hade gjort överlägset flest satsningar, något som gör att det känns osannolikt att de skulle 

vara villiga att fortsätta med en metod som inte fungera. Därför kan man anta att de, trots att de 

inte justerar vindfaktorn, i slutändan ändå gör bedömningar som ligger nära det verkliga utfallet.  

Alkaraan & Northcott (2006) menar att mer avancerade metoder är bättre lämpade för stora och 

svårbedömda investeringar. Men ingen av företagen använder sådana metoder. I företag A och B 

använder man DCF-metoder och i företag C är det framför allt en enkel Pay-back som gäller. Det 

är dessa metoder i kombination med framför allt scenarioanalys som verkar vara dominerande i 

de företag vi studerat. Med tanke på det stora antalet osäkerhetsfaktorer som ingår i kalkylen 

skulle man därför kunna fråga sig varför de inte använder exempelvis beta-analys eller Monte 

Carlo-simulering. Men med utgångspunkten i att de ser faktorerna som just osäkra kan man 

också argumentera för att de gör rätt i att inte använda mer avancerade metoder. Att försöka 

prognosticera elpriset 20 år fram i tiden skulle kanske ge siffror och en trend att gå efter. Men 

man ska då vara medveten om att analys som enbart bygger på historisk data lätt kan missa 

många av de framtida faktorer som kan komma att få stor inverkan på det framtida elpriset. En 

beta-analys hade med andra ord kanske gett dem en konkret siffra idag, men den hade inte sagt 

hur stor risken kommer att var imorgon. Ett exempel på en potentiellt avgörande faktor för 

elprisets utveckling som en statistisk analys inte hade fångat skulle kunna vara den förväntning 

som finns på att kärnkraften kommer att vara borta om 20 år. Det finns inget sätt att beräkna en 

objektiv sannolikhet på att detta kommer att ske varför en kvantitativ metod inte blir särskilt 

meningsfull. Och som Vd:n på företag A var inne på, energi är mycket politik. Mikes (2011) 

menar också att den visualiserande kulturen lämpar sig bättre i en miljö som präglas av mycket 

osäkerhet och stor förändring. Man kan också argumentera för att energibranschen, och därmed 

investeringar i vindkraft, verkligen är förknippad med just osäkerhet och stor förändring. Därför 
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kan det sägas att den kvalitativa kulturen som vi anser att de studerade företagen tillhör, på 

osäker grund, är ett klokt sätt att förhålla sig till investeringar i vindkraft. 

6.1 LÄRDOMAR 

I teorin kan det ibland verka enkelt att bedöma en investerings ekonomiska värde. Många av de 

metoder som förespråkas i teorin verkar dessutom tillhöra den beräknande kulturen eftersom de 

ofta handlar om att på olika sätt göra statistisk analys för att få fram ”korrekta” värden. Men att 

uppskatta det framtida kassaflödet och diskontera detta med hänsyn tagen till en lämplig 

kalkylränta, helst justerad med hjälp av beta-analys verkar inte vara den föredragna metoden i de 

företag vi studerat och inte heller i de tidigare studier som gjorts inom området 

investeringsbedömning. Det är därför intressant att notera hur viktigt det verkar vara med 

kunskap och erfarenhet av den bransch inom vilken man verkar. Det är också intressant att notera 

hur det framför allt verkar vara de grundläggande DCF-metoderna som används även vid 

bedömning av stora, kapitalkrävande och svårbedömda investeringar som exempelvis 

vindkraftsinvesteringar. 

6.2 FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER 

Hur påverkar synen på vad som är risk och osäkerhet investeringsbedömningen i ett större 

perspektiv? Leder det till över eller underinvesteringar i vindkraft? Det hade också varit 

intressant att studera om det finns vindkraftsexploatörer som kan sägas tillhöra den beräknande 

kulturen och hur detta i så fall påverkar deras investeringsbeslut. 
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Bilaga intervjufrågor 
 

Första utkastet med intervjufrågor till Företag A och B 

 Hur ser ni på risk? 

 Hur definierar ni risk? 

 Hur sätter ni nivån för risk? 

 Varför har ni investerat i vindkraft? 

o Rangordna dessa orsaker? 

 Hur ser ni på följande specifika risker kopplat till vindkraftsinvesteringar? 

o Anläggningsrisker? 

 Byggkostnader? 

 Operationella? 

 Tillgänglighet och prestanda? 

 Vilken livstid räknar ni att ett vindkraftverk har? 

 Marknadsrisker? 

o Efterfrågan? 

o Elpris? 

o Elcertifikatpris? 

o Konkurens? 

 Regleringsrisk? 

o Marknadsspelregler? 

o Reglering av transmissionsnätet? 

o Licenser och tillstånd? 

 Policyrisker? 

o Politiskaförändringar? 

o Mål osv? 

o Miljönormer?  

o Skatter och subventioner? 

o Övriga risker? 

 Hur påverkar dessa investeringar ert företag? 

o Kassaflödet? 

o Soliditet? 

o Varumärke? 

o Strategi? 

 Hur hanterar ni de risker som vindkraftsinvesteringar medför? 

o Styrning genom incitament? 

o Styrningen genom kontroll? 



 

 

o Mått, beslut, ansvar? 

o Finansiella instrument? 

 Finns det skillnad på riskhanteringen i vindkraftsinvesteringar i jämförelse med andra 

investeringar? 

o Avkastningskrav från ägarna? Dvs. hela företaget?  

o Soliditetskrav? 

o Kapitalkostnad (diskonteringsränta) för vindkraftsinvesteringar? 

o Diskonteringsräntan = risk premium + riskfri ränta? 

  



 

 

Frågor till Vd:n företag A 2014-04-01 

 Generella frågor kopplat till både företagsnivå och ”investeringsnivå” 
o Hur ser ni på risk och osäkerhet?  

o Hur definierar ni risk och osäkerhet? 

o Hur sätter ni nivån för risk? 

o Hur ser ni på risk och osäkerhet i vindkraftsinvestering? 

o Vilka faktorer är osäkerhetsfaktorer och vilka är risk? Skillnad? 

 Hur ser ni på följande specifika risker kopplat till vindkraftsinvesteringar? 

o Anläggningsrisker? 

o Byggkostnader? 

o Operationella? 

o Tillgänglighet och prestanda? 

o Vilken livstid räknar ni att ett vindkraftverk har? 

o Marknadsrisker? 

o Efterfrågan 

o Elpris? 

o Elcertifikatpris? 

o Konkurens? 

o Regleringsrisk? 

o Marknadsspelregler? 

o Reglering av transmissionsnätet? 

o Licenser och tillstånd? 

o Policyrisker? 

o Politiskaförändringar? 

o Mål osv? 

o Miljönormer?  

o Skatter och subventioner? 

o Övriga risker? 

 Hur hanterar ni de risker som vindkraftsinvesteringar medför? 

o Dvs. hur ser kalkylerna ut och vilka förutsättningar räknar man med? 

o Justering av kalkylränta? 

o Finansiella instrument? 

o NVP, Pay-back, IRR? 

o Scenarioanalys? 

o Fler metoder? 

 Hur hanterar ni osäkerhetsfaktorer i vindkraftsinvesteringar? 

o Finns det skillnad på riskhanteringen i vindkraftsinvesteringar i jämförelse med andra 

investeringar? 

o Dvs. hanteras vindkraftsinvesteringar på ett annorlunda sätt? 



 

 

o Hur skulle ni kategorisera er investeringar i vindkraftverk? 

o Strategiska vs operationella? 

o Nödvändiga? 

o Annat? 

 Frågor kopplat till företagsnivå 

o Hur påverkar dessa investeringar ert företag? 

o Kassaflödet? 

o Soliditet? 

o Varumärke/anseende? 

o Strategi? 

 Allmänna frågor kopplat till företaget 

o Avkastningskrav från ägarna?  

o Dvs. hela företaget? 

o Soliditetskrav? 

  



 

 

Intervjufrågor till Miljöchefen, Företag B 2014-04-09 

 Hur ser ni på risk och osäkerhet i allmänhet i företaget/kommunen?  

o Hur definierar ni risk? 

o Hur definierar ni osäkerhet? 

 Hur sätter ni nivån för risk? Dvs. hur värderar ni risk? 

o Beta, Benchmarking? 

o Ge exempel på en säker investering och en riskabel investering? 

 Hur värderar ni risk och osäkerhet i vindkraftsinvestering? 

o Avkastningskrav i förhållande till risk? Jämfört med andra investeringar? 

o Bankkrav? 

o Andra ekonomiska krav? 

o Vilka faktorer påverkar? Vilka har störst påverkan (viktigaste)? 

 Vilka faktorer är osäkerhetsfaktorer och vilka är risk? Skillnad? 

 Hur ser ni på följande specifika risker kopplat till vindkraftsinvesteringar? 

o Interna 

o Anläggningsrisker? 

o Byggkostnader? 

o Operationella? 

o Tillgänglighet och prestanda? 

o Vilken livstid räknar ni att ett vindkraftverk har? 

o Externa 

o Vindrisk? 

o Marknadsrisker? 

o Efterfrågan 

o Elpris? 

o Elcertifikatpris? 

o Konkurens? 

o Regleringsrisk? 

o Marknadsspelregler? 

o Reglering av transmissionsnätet? 

o Licenser och tillstånd? 

o Policyrisker? 

o Politiskaförändringar? 

o Mål osv? 

o Miljönormer?  

o Skatter och subventioner? 

o Övriga risker/kategorier? 

 Hur hanterar (vilka verktyg) ni de risker som vindkraftsinvesteringar medför? 

o Dvs. hur ser kalkylerna ut och vilka förutsättningar räknar man med? 



 

 

o Justering av kalkylränta? 

o Justering av kassaflödet? 

o Finansiella instrument? 

o Säkringar? 

o NVP, Pay-back, IRR? 

o Betaanalys? 

o Optionsvärde? 

o Scenarioanalys? 

o Hur ser sämsta scenario ut? 

o Beslutsträd? 

o Avttringsvärde? 

o Fler metoder? 

o Tumregler? 

o Erfarenhet? 

o Uppföljning? 

o Vart hamnar investeringarna? Över eller under förväntan? 

 Hur påverkar detta:  

o Framtid kalkyler? 

o Synen på risk? 

o Relevanta faktorer? Dvs. de som inkluderas i kalkylerna? 

 Hur hanterar ni osäkerhetsfaktorer i vindkraftsinvesteringar? 

o Vem/ vilka hanterar riskerna/osäkerheten? Dvs. på vilken nivå i företaget? 

o Vad har de för bakgrund? Ekonom, ingenjör? 

o Finns det skillnad på riskhanteringen i vindkraftsinvesteringar i jämförelse med 

andra investeringar? 

o Dvs. hanteras vindkraftsinvesteringar på ett annorlunda sätt? 

 

 Hur skulle ni kategorisera er investeringar i vindkraftverk? 

o Strategiska vs operationella? 

o Nödvändiga? 

o Annat? 

o Frågor kopplat till företagsnivå 

o Hur påverkar dessa investeringar ert företag? 

o Kassaflödet? 

o Soliditet? 

o Varumärke/anseende? 

o Strategi? 

o Finansieringsmöjligheter? 

 Allmänna frågor kopplat till företaget 



 

 

o Avkastningskrav från ägarna?  

o Dvs. hela företaget? 

o Soliditetskrav? 

o Andra krav kopplat till strategi? 

o Ex miljöstrategi? 

 Hur värderar ert företag risk i förhållande till avkastning?Sätt ett kryss för följande: 

o Företagets som helhet, skriv gärna ner en siffra också, ex. 10 % Rt.  

o Investeringar i vindkraft. 

o Investeringar i andra energikällor. 

o Andra investeringar. Ex fastigheter. 

 Vilka förväntningar har ni på följande? 

o Förtaget som helhet. 

o Investeringar i vindkraft. 

o Investeringar i andra energikällor. 

o Andra investeringar ni gör. 

 

Intervjufrågor till Bankmannen, Företag C 2014-04-16 och 

Analytikern företag A 2014-04-25 

 Riskfaktorer 
o Vilka faktorer/kategorier påverkar lönsamheten/värdet i era vindkraftsinvesteringar? 

o Vilka av dessa faktorer ingår i era kalkyler?  

o Vilka faktorer ingår inte? Varför? 

 Bedömning 

o Vilka faktorer bedömer/anser ni innebära störst risk? Dvs. störst inverkan på 

lönsamheten. 

o Varför? 

 Vilka metoder använder ni för att bedöma investeringar i vindkraft? Dvs. Hur 

värderar/bedömer man riskerna? 

o Pay-back 

o Känslighetsanalys/Scenarioanalys 

o Sannolikhetsanalys/sannolikhetsträd 

o Betaanalys 

o Andra metoder? 

o Erfarenhet? 

o Tumregler? 

o Gränsvärden? 

o Risk 

  



 

 

 Vilka av faktorer går att räkna på? Dvs. Kvantifiera och sannolikhetsbedöma. Sätta siffror 

på. 

o Hur gör ni detta? Dvs. hur bedömer ni? Vilka metoder? 

o Osäkerhet 

o Vilka faktorer går inte att räkna på? 

 Varför? Hur hanterar ni dem? Hur värdera? Metoder? 

o Åtgärd/hantera 

o Hur hanterar ni riskfaktorer i kalkylen? Vilka metoder? 

o Risk justerat pay-back-krav. 

o Risk justerat IRR-krav. 

o Risk justerad kalkylränta. 

o Risk justerat framtida kassaflöde. 

o Sannolikhetsanalys. 

o Betaanalys. 

o Känslighetsanalys. 

 

 Hur arbetar ni för att minimera, undvika, eliminera, eller acceptera? 

o Olika finansiella instrument? 

o Räntesäkringar? 

o Binda? 

o Valutasäkring? 

o Säkra elpriset? 

o Terminer? 

 

 Vilka andra metoder använder ni för att besluta/bedöma ang. vindkraftsinvesteringar? 

o Strategi? 

o Varumärke? 

 

 Snabb genomgång “summering” av hur ni går tillväga steg för steg när ni genomför en 

investering? 
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