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Sammanfattning  
 

Bakgrund och problem: Vindkraftens tillförlitliga fastställelse av lönsamhet påverkas av 
olika osäkerheter, främst vindförhållanden men även ekonomiska faktorer. Vanligtvis används 
de traditionella metoderna så som nuvärdesmetoden, pay-back metoden och IRR för att 

värdera en investerings lönsamhet. Dessa metoder är dock otillräckliga vid värdering av 
riskfyllda projekt. Reala optioner tar hänsyn till flexibilitetens värde och är en komplettering 

till de traditionella metoderna vid värdering av riskfylla investeringar. Reala optioner 
möjliggör att fatta beslut efter iakttagelser av hur utvecklingen utvecklas. Genom flexibilitet 
kan osäkerhet minskas.  

 

Syfte: Syftet är att beskriva och analysera hur reala optioner tar sig uttryck i vindkraftsprojekt 
i Sverige. Detta för att skapa förståelse för om reala optioner används för att hantera den 

osäkerhet som föreligger i vindkraftsprojekt.  
 

Metod: Studien kännetecknas av en metod som är av hermeneutik, induktiv och kvalitativ 
karaktär. Studien blir därmed av tolkande art och vi utgår från empiri i studien. Semi-
strukturerade intervjuer har genomförts med tre bolag i vindkraftsbranschen.  

 
Slutsats: Utifrån vår forskningsfråga: ”Hur tar sig reala optioner uttryck i 

vindkraftsprojekt?” kunde vi finna tre av fem reala optioner i de studerade bolagen. Dessa är: 
optionen att skjuta upp investeringar, optionen att göra stegvisa investeringar och optionen att 
expandera. Trots att begreppet reala optioner inte används i de studerade bolagen kan 

slutsatser ändå dras att reala optioner existerar i vindkraftsprojekt. 
 

Uppsatsens bidrag: Vår förhoppning med uppsatsen är bland annat att den ska bidra med 
ökad förståelse för användningen av reala optioner i vindkraftsprojekt. 
 

Förslag till framtida forskning: Vår studie behandlar fem reala optioner. Trigeorgis (2005) 

redogör åtta reala optioner i artikeln: Making use of real options simple: an overview and 
applications in flexible/modular decision making. En studie som inkluderar alla åtta reala 

optioner i vindkraftsprojekt hade varit intressant. Detta för att undersöka om det finns fler 
reala optioner än de tre denna studie identifierat i vindkraftsprojekt.  
 

 
Nyckelord: Traditionella metoder för investeringsbedömning, reala optioner, flexibilitet, 

vindkraftsprojekt, osäkerhet. 
 



Title:   Real options associated with wind power projects 

Author:   Hanna Magnusson & Matilda Magnusson 
 

Supervisor:   Jan-Olof Müller 
Examiner:   Arne Söderbom 
Program:   Energy Economics, 180 credits 

Type of essay:  Bachelor’s essay in Business Administration, 15 credits 
Institution:   Halmstad University 

Submission date:  May 20, 2015 
Seminar date: May, 25, 2015   
 

 

Abstract 
 

Background and problem: The reliable determination of the wind power profitability is 
affected by various uncertainties, mainly wind conditions but also economic factors. 
Generally the traditional methods are used, such as net present value method, the pay-back 

method and the IRR when it comes to evaluate an investment's profitability. These methods 
are insufficient to valuing risky projects. Real options considering the value of flexibility and 

is a complement to the traditional methods when it comes to valuation of risky investments. 
Real options allow making decisions based on observations of how the evolution develops. 
Through flexibility, the uncertainty can be reduced. 

 

Purpose: The purpose is to describe and analyze how the real options are reflected in wind 
power projects in Sweden. This is to create an understanding if the real options are used to 

manage the uncertainty that exists in wind power projects. 
 

Method: The study is characterized by a method of hermeneutic, inductive and qualitative 
character. The study is therefore interpretive and the starting point of the study is empirical 
data. Semi-structured interviews were conducted with three companies in the wind power 

industry. 
 

Conclusion: Based on our research question: "How do the real options find their expression 
in wind power projects?" are we able to find three of the five real options in the studied 
companies. These are: the option to defer investment, the option to stage investment and the 

option to expand. Although the concept of real options is not used in the studied companies, 
conclusions can still be drawn that real options exists in wind power projects. 

 
The grants in the essay: Our hope, among other things, is that the essay will contribute to 
increased understanding for the use of real options in wind power projects. 

 
Proposals for future research: Our study deals with five real options. Trigeorgis (2005) 

describes eight real options in the article: Making Use of Real Options Simple: an overview 
and applications into flexible / modular decision making. A study that includes all eight real 
options in wind power projects would be interesting. This is to investigate whether there are 

more real options than the three this study identifies in wind power projects. 

 

Keywords: Traditional methods for capital budgeting, real options, flexibility, wind power 
projects, uncertainty. 
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1. Inledning 
 

I detta kapitel presenteras en bakgrund till studieområdet. Vidare presenteras en 
problemdiskussion. Där diskuteras strategier i företag samt problem med de traditionella 

metoderna för investeringsbedömning när det gäller värdering av riskfyllda projekt. Vidare 
diskuteras reala optioner, energiinvesteringar samt osäkerheter i vindkraftsprojekt. Slutligen 
landar vi i en forskningsfråga samt ett syfte med studien.  

 

1.1 Bakgrund  
Klimatförändringen som idag sker på jorden beror till stor del på mänskliga aktiviteter 
(WWF, 2014). En stor del av förändringen står de fossila energikällorna för (Sidén, 2009). 
Genom energiproduktion med fossila bränslen begränsas jordens resurser, vilket innebär att 

resurserna kommer ta slut i framtiden. Även växthuseffekten förstärks genom de 
koldioxidutsläpp som uppstår, vilket leder till global uppvärmning och jordens klimat rubbas 

(Wizelius, 2007). I dag står användningen av fossila bränslen för cirka 80 % av världens totala 
energiförbrukning. För att nå en hållbar utveckling måste användningen av fossila bränslen 
försvinna (WWF, 2014). En lösning är att satsa på energiinvesteringar i förnybara 

energikällor så som vindkraft, vattenkraft och solenergi. Förnybara energikällor bidrar inte till 
utsläpp eller till någon ökning av växthuseffekten (Sidén, 2009). Denna studie fokuserar på 

vindkraft. 
 
1.1.1 Vindkraftens historia och utveckling i Europa 

År 1970 inträffade oljekriser och under 1980 inträffade kärnkraftsolyckor i Tjernobyl och 
Harrisburg. Det var utifrån dessa händelser som förnybara källor kom i fokus. Under 2000-

talets första år har de större bolagen i vindkraftsbranschen ökat sin omsättning mellan 30-40 
% per år (Wizelius, 2007). Vindkraft är den el-genererande teknik som växer snabbast. Under 
det senaste decenniet har alla mål som fastställts för vindkraften överträffats. Snedvridningen 

av marknaden är ett hinder som begränsar den verkliga potentialen inom branschen. År 2020 
förväntas Europa installera 230 GW. 560 TWh per år kommer att produceras vilket leder till 

att 338 miljoner ton koldioxid sparas varje år (Kaygusuz, 2006). 
 
1.1.2 Investering i vindkraft 

För att genomföra vindkraftsinvesteringar krävs det investeringsbedömning. För att värdera en 
investerings lönsamhet används vanligen de traditionella metoderna så som nettonuvärdet 

(Neely & Neufville, 2001). Regeln vid nuvärdesmetoden är att investeringen ska fullföljas vid 
positivt NPV och inte genomföras vid negativt NPV (Ax, Johansson & Kullvén, 2009). Inom 
regeringspolitik, kraftindustrin och inom akademisk forskning har ett särskilt fokus lagts på de 

förnybara energikällorna, speciellt vindkraft. De faktorer som i allmänhet styr den praktiska 
genomförbarheten av energiproduktionen är den förväntade avkastningen på investeringen, 

potentialen för storskalig energiproduktion och förutsägbarheten av kraften som ska levereras 
till nätet. Den tillförlitliga fastställelsen av dessa olika lönsamhetsfaktorer påverkas av 
osäkerhet i vindkraften.  Den främsta källan gällande osäkerheten är vindförhållandena. Den 

dåliga förutsägbarheten av årlig fördelning av vindförhållanden är en faktor som gör 
vindkraftsinvesteringar osäkra i detta sammanhang. Vindriktning, vindhastighet och lufttäthet 

är faktorer som varierar från år till år (Messac et al., 2012). Andra osäkerheter i 
vindkraftsinvesteringar är variation i elpriset och i elcertifikatpriset (Energimyndigheten, 
2012). 
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1.1.3 Reala optioner  

Nya produkt- och teknikutvecklingsprojekt är riskabla. Framtiden är omöjlig att förutspå 
gällande det långa tidsperspektivet, den ständiga tekniska förändringen och den industriella 

omstruktureringen i anknytning till globaliseringen (Neely & Neufville, 2001). Reala optioner 
gör det möjligt att fatta beslut efter iakttagelser av hur utvecklingen utvecklas. Reala optioner 
identifierades för mer än 20 år sedan men det är först under 2000-talet som det använts i 

företags beslutsprocesser. Strategiska investeringsbeslut behöver ofta en resursfördelning som 
är oåterkallelig. Det gör att flexibiliteten till att ändra användningen, kursen eller takten av 

projektet i framtiden kan vara av stor betydelse om framtiden utvecklas på ett oväntat sätt 
(Park & Herath, 2000). Reala optioner understryker bland annat att företag kan skjuta upp 
eller göra stegvisa investeringar tills mer information är tillgänglig. Under tiden kan företaget 

se hur omvärlden utvecklar sig och därefter anpassa sig efter utvecklingen. Användningen av 
reala optioner har fått extra uppmärksamhet utöver den teoretiska utvecklingen. Värderingen 

av reala optioner har gjorts i olika sammanhang, till exempel gällande markexploatering, i 
forskning och utveckling samt investeringar i naturresurser. I områden kring investeringar i 
naturresurser uppstod tidigt tillämpningar av reala optioner (Trigeorgis, 2005).  

 
1.1.4 Val av ämne  

Intresset för reala optioner uppkom tidigt i kursen investeringsbedömning. När uppsatsämne 
skulle väljas kände vi båda två att vi ville fördjupa oss i det. Efter samtal med vår handledare 
och egna tankar började studiens problemområde utformas. Vi ville kombinera ekonomi och 

energi i vår studie eftersom det gjorts i vår utbildning. Vindkraft är energikällan som det 
skapats störst intresse kring under utbildningen. Efter närmare studier genom vetenskapliga 

artiklar och läroböcker kom vi fram till att vindkraftsprojekt innehåller osäkerhet. Vi fann det 
därför intressant att kombinera vindkraftsprojekt med reala optioner av den anledningen att 
användningen av reala optioner är effektivt till att värdera riskfyllda projekt (Neely & 

Neufville, 2001). Reala optioner tar hänsyn till flexibilitet som vidare kan minska osäkerhet 
(Park & Herath, 2000; Trigeorgis, 2005). Problemområdet fastställdes då kontakt med 

Varberg Energi uppkom. Därefter har kontakt med Arise och Statkraft Södra vindkraft tagits. 
Vi vill undersöka om reala optioner tillämpas i vindkraftsprojekt för att se om reala optioner 
hanterar den osäkerhet som föreligger. Vindkraftsprojekt valdes bland annat därför att 

prisvariationer förekommer. Enligt Trigeorgis (2005) är optionen att skjuta upp investeringar 
viktig vid utveckling på pris och Trigeorgis menar även att optionen att göra stegvisa 

investeringar är viktig i FoU branscher som är osäkra, innehåller lång utveckling och är av 
storskaligt byggande, vilket karakteriserar vindkraftsprojekt (ibid.).  
 

1.1.5 Varberg Energi AB, Arise AB och Statkraft Södra vindkraft AB  

Studien baseras på Varberg Energi, Arise och Statkraft Södra vindkraft. Varberg Energi äger 

och producerar vindkraft. I början av 90-talet byggde de sin första vindkraftspark i Tvååker 
och arbetar än idag för nya vindkraftsprojekt (Varberg Energi, 2015a). Varberg Energis 
vindkraftsparker i drift inkluderar högst fem vindkraftverk (Varberg Energi, 2015b). 

När det gäller landbaserad vindkraft är Arise ett av Sveriges ledande företag. Under 2013 
motsvarade driftsatta vindkraftsparker för drygt 10 % gällande Sveriges samlade 

vindkraftsproduktion (Arise, 2015a). Flertalet av Arises vindkraftsparker i drift inkluderar 
högst tio vindkraftverk per park (Arise, 2015b). År 2009 enades Statkraft och Södra 
Skogsägarna om ett samarbete kring förnybar energi. Det ledde till utvecklingsbolaget 

Statkraft Södra vindkraft AB (Statkraft Södra, 2015). Statkraft har även ett samarbete med 
SCA där vindkraftsparkerna består av 20-100 vindkraftverk (Statkraft, 2015). Fokus i studien 

ligger dock på Statkraft Södra vindkraft AB. Fortsättningsvis benämns Statkraft Södra 
vindkraft AB endast som Statkraft Södra. 
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1.2 Problemdiskussion  
I detta avsnitt diskuteras olika intresseväckande problemområden. Forskningsfrågan har 
sedan fastslagis utifrån dessa områden. 

 
Strategi definieras traditionellt som ett enda begrepp men har länge använts underförstått på 

olika sätt (Mintzberg, 1987). Mintzberg (1987) föreslår fem definitioner av strategi- som plan, 
manöver, mönster, position och perspektiv, vilka visar att strategi kan ses på olika sätt (ibid.). 
I samband med att förutsättningarna förändras är det inte självklart att planerna genomförs på 

det sätt som var tänkt från början. För att undvika att organisationer satsar allt på en framtid 
som inte blev som det förutspåddes, krävs en medvetenhet om möjliga utvecklingsförlopp. Att 

förena framförhållning med flexibilitet är något som organisationer måste försöka göra. 
Strategier är förberedelser inför framtiden (Nilsson, Olve & Parment, 2010).  
 

Vid de flesta investeringsbeslut råder osäkerhet om framtiden (Huchzermeier & Loch, 2001). 
Kassaflöden skiljer sig ursprungligen från vad ledningen förväntat sig i verkligheten p.g.a. 

osäkerhet (Boute, Demeulemeester & Herroelen, 2004). Pay-back metoden, nuvärdesmetoden 
och IRR har länge använts för att värdera olika investeringsalternativ (Miller & Park, 2002). 
Det krävs att nettokassaflödet i ett projekt förutspås under hela ekonomiska livslängden när 

NPV tillämpas (Gilbert, 2004). Metoderna ignorerar flexibilitet till att ändra ett beslut längs 
värdekedjan när ny information blir tillgänglig. Investeringsbeslut ses även som beslut som 

ska tas direkt eller aldrig snarare än att fördröja dem. Till exempel accepteras ett projekt 
direkt när NPV är positivt, vilket inte är lämpligt under osäkra förhållanden (Miller & Park, 
2002). Ytterligare problem är att metoderna riktar in sig på en enda ström av intäkter och 

kostnader, något som gör de otillräckliga vid värdering av riskfyllda projekt (Neely & 
Neufville, 2001). Hur hanteras riskfyllda projekt?  
  

Flexibilitet är en viktig faktor när marknaden blir alltmer dynamisk och osäker. Det är viktigt 
att ledningen använder sig av flexibilitet för att ha möjlighet att ändra sina planerade beslut 

om marknadsförhållandena förändras (Trigeorgis, 2005).  Reala optioner är en komplettering 
till de traditionella metoderna vid värdering av riskfylla investeringar och tar hänsyn till 
flexibilitetens värde (Park & Herath, 2000). I sin tur kan osäkerhet minskas genom flexibilitet 

(Trigeorgis, 2005). Reala optioner beaktar framtida investeringsmöjligheter längs 
värdekedjan, vilket ger en mer flexibel bedömning av strategiska projekt (Miller & Park, 

2002). Reala optioner behandlar investeringar i reala tillgångar1, vilket finansiella optioner 
inte gör (Park & Herath, 2000). Då förändring sker på marknaden tillåter reala optioner 
beslutsfattande att förstå och bedöma risker för att anpassa affärsstrategier efter 

förändringarna. Projektledningen kan avvakta för att få tillgång till framtida information när 
osäkra projekt ska schemaläggas. Syftet är att kunna lägga om projektet när ny information 

blir tillgänglig. Flexibiliteten om att skaffa sig ny information ökar investeringens värde 
genom att tillväxtpotentialen förbättras (Boute et al., 2004). I en traditionell beräkning av 
nettonuvärdet, diskonteras projektets intäkter och kostnader till ett värde idag. Projektet 

undersöks som helhet och det kan visa ett olönsamt resultat. Reala optioner hanterar istället 
projektet i etapper och kan dra slutsatsen att det åtminstone är lönsam att finanisera i första 

etappen (Park & Herath, 2000). Värdering av reala optioner lanserades 1973 i form av Black – 
Scholes – Merton modellen (Shafiee, Topal & Nehring, 2009). I vilka sammanhang används 
reala optioner? 

 

                                                                 
1
 Reala tillgångar är fysiska objekt, t.ex. maskiner, byggnader, anläggningar och utrustning (Ax, Johans son & 

Kullvén, 2009, s. 382). 
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Vid osäkra FoU- projekt har flexibilitet ett högt värde (Huchzermeier & Loch, 2001).  I 

många naturresursindustrier föreligger prisosäkerhet. Priset kan variera mellan 25-40 % per 
år, vilket inte är ovanligt och kan påverka framtida investeringar (Brennan & Schwartz, 

1985). Andra problem är hög volatilitet, långa löptider eller tillgången av omsatta resurser 
eller råvarupriser (Trigeorgis, 2005). Hur hanteras osäkerhet i energiinvesteringar?  
 

Enligt Shafiee et al., (2009) utvärderade år 1985 Brennan och Schwartz för första gången 
naturresursprojekt genom Black - Scholes - Merton modellen. De visste att naturresurser hade 

en hög grad av osäkerhet i resurser och prissättning. Gruvprojekt innehåller bl.a. osäkerhet i 
råvarupris, i driftskostnad, i miljöförhållanden och i ekonomiska faktorer. Enligt Shafiee et 
al., (2009) visade Trigeorgis och Mason att det är speciellt inom naturresursmiljön som 

optionen att skjuta upp eller expandera kan tillämpas (ibid.).  
Inom vindkraft klassificeras två typer av osäkerhet, kortfristig och långsiktig osäkerhet. Till 

långsiktig osäkerhet hör bland annat vindförhållanden, markförhållanden, ekonomiska 
faktorer och miljöfaktorer. När en lämplig plats ska finnas spelar vindens energiinnehåll stor 
roll då det avgör hur mycket verken kan producera. Vindhastigheten, vindriktningen och 

lufttätheten är faktorer som är osäkra. Problemet med vindförhållandena är att fördelningen 
varierar avsevärt från år till år på grund av säsongseffekter. Osäkerhet i ekonomiska faktorer 

föreligger i prisförändringar, förändring i politiken och förändring i ränta och försäkring 
(Messac et al., 2012). Elpriser kan variera ganska mycket. Priset stiger då elanvändningen är 
hög eller om det är ont om el i systemet (Energimarknadsinspektionen, 2014). Andra viktiga 

faktorer att ta hänsyn till är markförvärv samt att verken ska kunna transporteras till den 
tänkta platsen för att sedan installeras och anslutas till elnäten (Messac et al., 2012). 

Råvarupriset har stigit och priset på stål har framför allt ökat kraftigt (European Wind Energy 
Association, 2009).  Hur hanteras osäkerhet i vindkraftsprojekt?  
 

Det finns ett givet skäl att reala optioner hör ihop med vindkraftsprojekt. En option är ett avtal 
som innebär att en beslutsfattare har en rätt att inom en särskild tidsram få sälja eller köpa en 

bestämd tillgång till ett angivet pris av den andra parten d.v.s. utfärdaren. En option medför 
ingen skyldighet till att vidta åtgärder i framtiden (Boute et al., 2004; Brealey, Myers & Allen, 
2014). I vindkraftsprojekt sker avtal mellan parter. Optionsavtal förekommer med t.ex. 

verksleverantörer. Genom optionsavtal skapas flexibilitet inför framtiden då avtalen inte 
medför krav om genomförande (Fredriksson, 2015b). Även avtal mellan projektören och 

markägaren sker för att vindkraftverk ska få byggas på marken. Avtal med nätägaren krävs, 
där avtalet rör anslutning av vindkraftverk till elnätet. Även avtal med elhandelsbolagen sker 
gällande elförsäljningen (Wizelius, 2007). Vidare innehåller vindkraftsprojekt osäkerheter, 

prisvariationer, långa tidshorisonter, osäkra resurser så som vindförhållanden, miljöfaktorer 
ect (Messac et al., 2012). Gällande naturresursinvesteringar är osäkra priser ett stort problem 

när det gäller värdering av framtida investeringar (Brennan & Schwartz, 1985). Ytterligare 
osäkerheter är osäkra resurser (Shafiee et al., 2009). Enligt Neely och Neufville (2001) är 
användningen av reala optioner ett effektivt och praktiskt sätt till att värdera projekt som är 

riskfyllda (ibid.). Reala optioner tar hänsyn till flexibilitetens värde och osäkerhet i projekt 
kan på så sätt minskas (Park & Herath, 2000; Trigeorgis, 2005). Optionen att göra stegvisa 

investeringar är speciellt värdefull i FoU branscher som är osäkra, är av storskaligt byggande 
samt innehåller lång utveckling. Optionen att skjuta upp investeringar är viktig vid utveckling 
på pris där möjligheten finns att vänta med ett projekt till mer information är tillgänglig 

(Trigeorgis, 2005). Optionen kan jämföras med köpoption2 (Boute et al., 2004).  

                                                                 
2
 Rätten till att köpa för ett angivet lösenpris inom en särskild tidpunkt (Brealey, Myers & Allen, 2014, s. 515). 
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Utifrån dessa optioner framgår det att vindkraftsprojekt och reala optioner hör ihop, då 

vindkraftsprojekt innehåller dessa faktorer. Shafiee et al., (2009) har undersökt reala optioner 
i en zinkgruva. I likhet med vindkraftsprojekt innehåller gruvprojekt osäkerhet om framtiden 

gällande bland annat ekonomiska faktorer, miljöfaktorer och råvarupriser. Resultatet blev att 
reala optioner var effektivt att använda i gruvprojekt, jämfört med nuvärdesmetoden som gav 
ett negativt NPV. Det ansågs att reala optioner var effektivt att använda för att besluta om 

gruvan skulle stängas vid låga priser och sedan öppnas igen när priset gick upp (ibid.). 
 

Utifrån ovanstående diskussion kring tidigare studier framkommer det att reala optioner är 
effektivt vid värdering av riskfyllda projekt eftersom hänsyn tas till flexibilitet som vidare kan 
minska osäkerhet som föreligger. Vidare fastställs det att reala optioner är effektivt att 

använda vid investeringsbedömning i gruvprojekt eftersom gruvprojekt är av osäker karaktär. 
Det bekräftas även att gruvprojekt innehåller likadana osäkerheter som vindkraftsprojekt. Vi 

har inte funnit några tidigare studier som påvisar att reala optioner existerar i 
vindkraftsprojekt. Efter att ha skapat oss en uppfattning om studiens ämne anser vi därmed att 
det finns ett intresse att studera reala optioner i vindkraftsprojekt eftersom vindkraftsprojekt 

innehåller likadana osäkerheter som föreligger i gruvprojekt där användningen av reala 
optioner varit effektiv. Detta för att undersöka om reala optioner även är effektivt att använda 

i vindkraftsprojekt. Vi hoppas med denna studie kunna öka förståelsen för användningen av 
reala optioner i vindkraftsprojekt.  Att inga tidigare studier kring reala optioner i 
vindkraftsprojekt funnits, gjorde att vi inte visste vid studiens start om reala optioner 

existerade i vindkraftsprojekt. Det ledde till att forskningsfrågan behövdes formuleras på ett 
sådant sätt att den varken påverkades om resultatet visade att reala optioner existerade eller 

inte i vindkraftsprojekt. Utifrån detta har följande forskningsfråga tagits fram: 
 

1.3 Forskningsfråga 
Hur tar sig reala optioner uttryck i vindkraftsprojekt? 
 

1.4 Syfte  
Syftet är att beskriva och analysera hur reala optioner tar sig uttryck i vindkraftsprojekt i 

Sverige. Detta för att skapa förståelse för om reala optioner används för att hantera den 
osäkerhet som föreligger i vindkraftsprojekt.  
 

En diskussion framförs i studien som grundar sig i investeringsbedömning i vindkraftsprojekt  
i Sverige, så som pågående projekt men även projekt i drift.  Studien baseras på Varberg 

Energi, Arise och Statkraft Södra. Alla bolagen är projektörer, varav Varberg Energi och 
Statkraft Södra är långsiktiga ägare av vindkraftsparker. Arise är huvudsakligen förvaltare av 
vindkraftsparker eftersom de inte äger vindkraftsparker utan säljer vidare. 
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1.5 Begreppsdefinition  
Under detta avsnitt definieras viktiga begrepp som är centrala i studien. Senare i studien 
introduceras de viktiga begreppen mer utförligt.  

 

 Reala optioner: Reala optioner handlar om att vara flexibel bland annat vid 

investeringar för att kunna dra nytta av gynnsamma investeringar men att även i tid 
förutspå ogynnsamma (Trigeorgis, 2005). Användning av reala optioner är effektivt 
vid värdering av riskfyllda projekt (Neely & Neufville, 2001). 

 Option att skjuta upp investeringar: Det innebär att man väntar med en investering 
tills osäkerheten på marknaden är borta. Företaget kan då anpassa sig efter de 

förändringar som sker efter hur omvärlden utvecklar sig (Trigeorgis, 2005).  

 Option att göra stegvisa investeringar: Vid stegvisa investeringar kan ett företag göra 

investeringar etappvis för att ta lärdom av omvärlden (ibid.). Optionen möjliggör att 
vid varje steg besluta om projektet ska fortsätta eller om det ska överges grundat på 

den nyaste informationen (Huchzermeier & Loch, 2001). 

 Option att expandera: En expansion ger möjligheten att justera omfattningen av 

investeringen t.ex. produktionsanläggningen beroende på om marknadsvillkoren visar 
sig vara gynnsamma eller inte (ibid.). 

 Option att tillfälligt stänga en anläggning: Ett företag som innehar denna option kan 

stänga ned en anläggning för tillfället om marknadsförhållandena försämras (Sandahl 
& Sjögren, 2005). 

 Option att överge: Ett företag med denna option har möjlighet att överge ett projekt 
för att slippa fasta kostnader, i utbyte mot restvärdet3 (Trigeorgis, 2005). 

 Vindkraftsprojekt: Planering, tillståndssökning, installation och sälja eller driva 
vindkraftverk är vad vindkraftsprojekt handlar om.  Processen består av flera olika 

steg (Wizelius, 2007, s. 303). 

 Osäkerhet i vindkraftsprojekt: I vindkraftsprojekt föreligger kortfristiga och 
långsiktiga osäkerheter som påverkar resultat i vindkraftsparker (Messac et al., 2012).  

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

                                                                 
3
 Med restvärdet menas att investeringen i vissa fall kan ha ett värde, när en investerings ekonomiska livslängd 

upphört, så kallat restvärde (Ax, Johansson & Kullvén, 2009, s. 385). 
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1.6 Disposition  
Dispositionen redogör strukturen på uppsatsen. Vidare förklaras kort varje kapitels innehåll.  
 

I kapitel 2 presenteras studiens 
referensram som behövs för att 

styrka förståelsen för 
problemområdet. Vidare behövs 
referensramen för att koppla an 

empirin till att utföra en analys samt 
besvara studiens forskningsfråga.  

 
 
 

 
I kapitel 3 redogörs studiens val av 

vetenskapsteoretiskt synsätt samt 
ansats och undersökningsmetod. 
Även urval samt intervjumetod 

redogörs och diskuteras. Kapitlet 
avslutas med en redogörelse för 

studiens operationalisering, validitet 
och reliabilitet.  
 

 
 
 

I kapitel 4 redogörs det empiriska 
tillvägagångssättet. Vidare 

presenteras empirisk data baserat på 
intervjuer med Varberg Energi, 
Arise och Statkraft Södra. 

 
 

 
 
I kapitel 5 redogörs 

tillvägagångssättet av analysen. 
Vidare förs en analys med hjälp av 

empiri och referensram.  
 
 

 
 

 
 
I kapitel 6 dras slutsatser i studien. 

Avslutningsvis framförs uppsatsens 
bidrag och förslag på fortsatt  

forskning.  
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2. Referensram 
 
Kapitlet presenterar tidigare forskning som är relevant för studien. Littaratur och 

vetenskapliga artiklar används som underlag. Slutligen presenteras studiens analysmodell.  
 

2.1 Sammanfattning 
Ofta är strategi mönster av handlingar över tid som medvetet och konsekvent har tillämpats 
men det förekommer även att mönstret vuxit fram. Första steget i strategiarbetet är att urskilja 

vad som kräver framförhållning för att bevara handlingsfrihet i framtiden (Nilsson et al., 
2010). Mintzberg (1987) betonar fem definitioner av strategi–som plan, manöver, mönster, 
position och perspektiv. Genom förståelse och användning av definitionerna kan en stark 

affärsstrategi utvecklas (ibid.). Vidare är strategi ett tillvägagångssätt för att långsiktiga mål 
ska nås (Nilsson et al., 2010).   

 
Syftet med investeringar är att på lång sikt öka företagets värde. För att fatta välgrundade 
investeringsbeslut behövs kalkyler, detta för att nå långsiktig lönsamhet. För att beräkna en 

investerings återbetalning eller lönsamhet används b.la. pay-back metoden, nuvärdesmetoden 
och IRR. På grund av osäkerhet angående framtiden är investeringskalkyler förenklade 

modeller av verkligheten (Ax et al., 2009).  Osäkerhet kan utnyttjas när 
investeringsmöjligheter bedöms som reala optioner (Park & Herath, 2000). Reala optioner kan 
definieras som möjligheter att svara på förändrade förhållanden av projekt, där möjligheterna 

består av rättigheter och innebär inga skyldigheter till att vidta åtgärder i framtiden (Boute et 
al., 2004). Då den globala marknaden blivit alltmer osäker har idag flexibiliteten blivit 

nödvändig för att företag ska lyckas dra nytta av gynnsamma framtida investeringsmöjligeter 
samt begränsa ogynnsam utveckling på marknaden. Gällande marknadsegenskaper och osäkra 
projekt kan ny information samlas in och utifrån det innehar ledningen flexibilitet till att ändra 

sitt handlande. Denna flexibilitet benämns real option (Huchzermeier & Loch, 2001). 
Investeringsalternativ kan hållas öppna genom flexibiliteten, vilket gör att osäkra 

marknadsförhållanden kan utnyttjas (Miller & Park, 2002) Tillämpningen av reala optioner 
uppstod tidigt i naturresursinvesteringar (Trigeorgis, 2005).  När naturresursinvesteringar 
värderas och analyseras är osäkra priset ett problem (Schwartz & Trigeorgis, 2001, s. 150). 

Andra osäkerheter är långa löptider (Trigeorgis, 2005). Särskilt i naturresurssektorn har 
traditionella metoder för investeringsbedömning vissa begränsningar, p.g.a. att outputpriser i 

naturresurssektorn är instabila (Schwartz & Trigeorgis, 2001, s. 150). Osäkerhet i gruvprojekt 
är t.ex. ekonomiska faktorer och miljöfaktorer. Utvärderare kan besluta om att skjuta upp 
beslutet, expandera eller överge projektet i olika skeden under gruvans livslängd. Värdet av 

gruvprojektet är maximerat genom att värdering av reala optioner används eftersom en 
utvärdering i början av projektet kan göras i olika scenarier (Shafiee et al., 2009). 

 
Även vindkraftsprojekt innehåller osäkerhet. För att vindkraften ska få en större roll på 
energimarknaden i framtiden krävs förbättring inom tekniken. För att göra framsteg är 

kvantifiering av osäkerheter en viktig faktor. Långsiktiga osäkerheter påverkar resultatet i en 
vindkraftspark, vilka är vindförhållanden, miljöfaktorer, ekonomiska faktorer ect. 

Vindförhållanden innehåller osäkerhet eftersom vindriktningen, vindhastigheten och 
lufttätheten varierar p.g.a. säsongseffekter. Förändring i pris och ränta är några ekonomiska 
faktorer som innehåller osäkerhet (Messac et al., 2012). Elpriset varierar kraftigt och stiger 

när elanvändningen är hög eller om det är ont om el i systemet (Energimarknadsinspektionen, 
2014). Projektering för vindkraft innehåller flera steg, där beslut vid varje steg tas om 

projektet bör avbrytas eller fullföljas (Wizelius, 2007). Tillståndsprocessen för vindkraft är en 
lång process eftersom alla steg måste passeras (Energimyndigheten, 2007). 
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2.2 Strategier i företag 
Trots att studiens fokus ligger på reala optioner i vindkraftsprojekt har vi ändå valt att 
granska detta område i studien. Anledningen till det är att det har uppkommit ytterligare 

resultat i vår studie. Det resultatet kan inte kopplas till någon av de reala optionerna i studien 
men har ändå en betydelsefull anknytning till reala optioner i helhet då det berör flexibilitet.  

Avsnittet kommer vi återkomma till längre fram i studiens analys då vår avsikt är att betona 
vad som händer inne i framför allt ett av de studerade bolagen, allteftersom omständigheter 
kring bolaget förändrats. Nedanstående avsnitt bygger på tidigare forskning som kommer 

användas i studiens analys tillsammans med insamlad data.  
 

Strategi är ett tillvägagångssätt för att mål på lång sikt ska nås. Vanligtvis är det ett mönster 
av handlingar över tid som medvetet och konsekvent har tillämpats men det förekommer även 
att mönstret har vuxit fram. Att urskilja vad som kräver framförhållning för att bevara 

handlingsfrihet i framtiden är ett första steg i strategiarbetet (Nilsson et al., 2010).   
 

Genom att jämföra avsedd strategi med realiserad strategi (se figur 1), möjliggörs det att 
urskilja avsiktlig strategi, som realiseras på ett avsett sätt, från framåtväxande strategi, där 
mönster utvecklas med avsaknad av avsikter (Mintzberg, 1987). Framåtväxande strategi är en 

strategi som inte är planerad utan växer fram spontant utan medvetna beslut. Vidare är 
framåtväxande strategi en reaktion på möjligheter som uppstår (Nilsson et al., 2010). I detta 

fall har ett resultat uppstått utan att det planerades att följa det mönster som påvisades till slut 
(Melander & Nordqvist, 2008). En avsiktlig strategi är en avsedd strategi som beslutas 
formellt, där avsikter som fanns sedan tidigare realiseras (Mintzberg, 1987; Nilsson et al., 

2010).  Det som i efterhand visar sig vara en välplanerad, avsiktlig genomförd strategi, 
behöver inte vara det trots att det observerade beteendet framstår som strukturerat.  Det är 
vanligt med olika former av avsiktlig och framåtväxande strategi. Vissa strategier följer en 

förutbestämd plan medan andra anpassas efter de omständigheter som råder eller så 
framkommer de mer slumpmässigt (Melander & Nordqvist, 2008).  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Orealiserad strategi  

 

 
 
Framåtväxande strategi  

 
 

 
Figur 1 (Mintzberg, 1987 s. 14). 

 

 

Realiserad strategi  
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2.2.1 Fem definitioner av strategi 

Att förlita sig på en enda definition av strategi har området kring strategisk ledning inte råd 
med menar Mintzberg (1987). Mintzberg understryker fem olika definitioner av strategi som 

visar att strategier kan ses på olika sätt (ibid.). Dessa är:  
Strategi som plan: Detta är den traditionella strategin. Denna definition av strategi definieras 
som en avsiktlig riktlinje eller en handling för att en specifik situation ska hanteras och att mål 

som är bestämda över en viss tid ska uppnås (ibid.).  
Strategi som manöver: Strategin handlar om att företag kan hota med att utöka en anläggnings 

kapacitet för att på så sätt motverka konkurrenter från att bygga. Konkurrenterna påverkas av 
detta påhitt som får de att tro att företaget utvecklas i en viss riktning (ibid.). 
Strategi som mönster: Strategin handlar om att strategi visar sig i ett specifikt mönster i en 

ström av åtgärder och är ett konsekvent beteende. Mönstret kan visas utan att meningar på 
förhand är utformade (ibid.).  

Strategi som position: Strategin handlar om att lokalisera en organisation i en miljö d.v.s. 
omgivningen. Här blir strategin en förmedlande kraft mellan organisationen och 
omgivningen. I helhet handlar det om hur företaget väljer att positionera sig på marknaden 

(ibid.).   
Strategi som perspektiv: Strategin handlar om att strategi är ett perspektiv d.v.s. ett sätt att 

uppfatta världen.  Vidare delas perspektivet av organisationens medlemmar genom deras 
avsikter och/eller handlingar (ibid.).  
 

Vad som avses med begreppet strategi i företags- och organisationssammanhang är sålunda 
inte självfallet. Ofta förekommer strategi i kombination med andra ord som t.ex. strategiskt 

beslut, strategisk process och strategiformulering (Melander & Nordqvist, 2008).  Mellan de 
fem definitionerna finns det många olika inbördes förhållanden. Strategi som både ses som 
strategi som position och strategi som perspektiv kan vara förenligt med strategi som plan 

och/eller strategi som mönster. Ingen av de fem definitionerna är viktigare än någon annan. 
Det viktiga är att definitionerna kompletterar varandra. Strategi är ibland ett förvirrat område. 

Varje definition bidrar med att skapa en bättre förståelse för strategikonceptet samt 
uppmuntrar till att ta itu med grundläggande frågor. Genom att använda och förstå de fem 
definitionerna kan en stark affärsstrategi utvecklas (Mintzberg, 1987).  

 

2.3 Traditionella metoder för investeringsbedömning 
Traditionella metoder för investeringsbedömning som redogörs i studien är pay-
backmetoden, nuvärdesmetoden och IRR. Anledningen till valen är att dessa metoder främst 
används vid investeringsbedömning enligt tidigare forskning samt i vindkraftsprojekt bedömt 

utifrån empirin.  
 

En investering är en kapitalinsats som kan medföra en ännu större avkastning i framtiden 
(Brealey et al., 2014).  Syftet med investeringar är att på lång sikt öka företagets värde. 
Kalkyler behövs för att kunna fatta välgrundade investeringsbeslut så att en tillfredställande 

långsiktig lönsamhet åstadkommes (Ax et al., 2009). Det finns ett antal olika metoder för att 
beräkna en investerings återbetalningstid och lönsamhet, t.ex. pay-back metoden, 

nuvärdesmetoden och IRR, vilka länge har använts inom investeringsbedömning (Miller & 
Park, 2002). Investeringskalkyler är förenklade modeller av verkligheten, detta på grund av 
osäkerhet angående framtiden (Ax et al., 2009). Enligt Miller & Park (2002) ska 

investeringsbeslut vid traditionell investeringsbedömning ses som beslut som ska fattas direkt 
eller aldrig snarare än att besluten fördröjs. 
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2.3.1 Pay-back metoden 

Pay-back metoden kan även definieras som återbetalningsmetoden. Metoden fokuserar på att 
beräkna tiden för återbetalning av en grundinvestering via årliga inbetalningsöverskott (Ax et 

al., 2009, s. 391). Cut-off tiden anges ofta i år och är ett krav som företag har angående 
återbetalningstid. Investeringsprojekt som har en återbetalningstid som är kortare eller lika 
lång som denna tid bör accepteras. Pay-back metoden ignorerar kassaflöden som inträffar 

efter cut-off tiden, vilket kan leda till felaktiga svar. Alla investeringar som faller inom 
samma cut-off tid ses som lika aktiva (Brealey et al., 2014, s. 110). En regel är att 

återbetalningstiden inte ska vara längre än den ekomiska livslängden. Pay-back metoden finns 
i två olika varianter, en metod som tar hänsyn till kalkylränta och en utan kalkylränta (Ax et 
al., 2009, s. 391- 393).  

 

Formeln ser ut på följande sätt: 
𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

Å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑖𝑛𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡
 =Återbetalningstid 

 
 

Normalt används pay-back metoden tillsammans med någon annan metod, vanligtvis 
nuvärdesmetoden. En mer ingående beskrivning av konsekvenserna som kan uppkomma vid 

ett investeringsprojekt görs genom att använda sig av två metoder (ibid., s. 394-395). 
 
2.3.2 Nuvärdesmetoden (NPV) 

En investerings lönsamhet kan beräknas genom nuvärdesmetoden. De framtida kassaflödena 
nuvärdesberäknas och diskonteras till en referenspunkt med hjälp av en kalkylränta (Brealey 

et al., 2014). Då intäkterna och kostnaderna diskonteras till ett värde idag undersöks projektet 
som helhet och beslut fattas därtill (Park & Herath, 2000). Regeln gällande nettonuvärdet är 
att investeringen bör genomföras ifall NPV är positivt. Det avger då vad investeringen utöver 

avkastningskravet (kalkylräntan) genererar (Ax et al., 2009). Diskonteringsräntan kan även 
definieras som alternativkostnaden för kapital och är det värde beslutsfattaren avstår ifrån 

genom att investera i ett projekt. Vid flera handlingar bör NPV beräknas genom att diskontera 
kassaflödet vid respektive alternativkostnad för kapital. Det med högst NPV bör väljas. 
Tillskillnad från pay-back metoden kan nuvärdesmetoden beträffas som svår 

beräkningsmässigt (ibid.). 
 

Formeln ser ut på följande sätt: NPV = C0 + 
𝐶1

(1+𝑟)𝑛  

 

C0 är investeringen, d.v.s. kassaflödet idag, varav kassautflödet vanligtvis är negativt. C1 är 
vad investeringen genererar i framtiden och r står för ränta (Brealey et al., 2014). 
 

2.3.3 IRR (Internal rate of return) 

IRR eller som den kallas på svenska, internräntemetoden, definierar den diskonteringsränta 

som visar när NPV är lika med noll, d.v.s. när investeringen precis är lönsam. En regel 
gällande IRR är att om diskonteringsräntan är lägre än IRR ska investeringen accepteras. 
Beräkning av IRR innebär vanligtvis ”trial and error”, vilket innebär att man testar sig fram 

tills NPV är lika med noll.  
 

Formeln ser ut på följande sätt: NPV = C0 + 
𝐶1

1+𝐼𝑅𝑅
 + 

𝐶2

(1+𝐼𝑅𝑅)2 + … + 
𝐶𝑇

(1+𝐼𝑅𝑅 )𝑇 = 0 

 

Ibland förväxlas IRR och alternativkostnaden för kapital, eftersom de framträder som en 
diskonteringsränta i NPV. IRR är dock ett lönsamhetsmått som endast beror på tidpunkten 
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och storleken för projektets kassaflöde. Medan alternativkostnaden för kapital är standard för 

lönsamhet som används för att beräkna projektets värde (Brealey et al., 2014, s. 113). 
 

Problem med IRR (ibid., s. 113-116):  
1. Vid de fall där en investerings kassaflöden är både positiva och negativa uppstår två 

stycken IRR.  

2. I de fall där pengar lånas d.v.s. då grundinvesteringen sker efter inbetalningarna blir 
IRR regeln annorlunda. Istället ska investeringen accepteras om altenativkostnaden för 

kapital är högre än IRR.  
3. När företag måste välja mellan flera projekt kan IRR regeln vara vilseledande. Enligt 

IRR regeln ska den investeringen med högst IRR väljas. IRR är otillförlitlig vid 

ranking av projekt med olika skalor och av projekt som har olika kassaflöden över 
tiden. En investering kan ha högre NPV men lägre IRR än en annan investering. 

 

2.4 Reala optioner 
De reala optionerna som redogörs i studien är optionerna; att skjuta upp investeringar, att 
göra stegvisa investeringar, att expandera, att tillfälligt stänga en anläggning och att överge. 
Anledningen till dessa val är att Trigeorgis och Manson påvisade att optionen att skjuta upp 

investeringar och optionen att expandera är lämpliga inom naturresursindustrin (Shafiee et 
al., 2009). Övriga optioner har valts efter vad som förmodas vara lämpligt i vindkraftsprojekt.  
 
Park & Herath (2000) ansåg år 2000 att reala optioner blev en ny trend i företags planering. 

Genom att bedöma investeringsmöjligheter som reala optioner kunde osäkerheten utnyttjas. 
Gällande företags investeringsbeslut så erhåller reala optioner ett nytt sätt att tänka som 

baseras på att företags beslut om att investera eller inte helt enkelt kan ses som en option 
(ibid.). När en beslutsfattare innehar en rätt men inte en skyldighet till att utföra en handling 
föreligger en option. Reala optioner är optioner på reala tillgångar som enkelt kan definieras 

som möjligheter att svara på förändrade förhållanden av ett projekt. Dessa möjligheter till att 
ändra projektet består av rättigheter men innebär inga skyldigheter till att vidta åtgärder i 

framtiden. För att kunna anpassa affärsstrategier efter marknadsförändringar tillåter reala 
optioner beslutsfattande att förstå och bedöma risker (Boute et al., 2004). Enligt Gilbert 
(2004) kan reala optioner värderas på tre sätt, genom Black-Scholes modellen, Monte Carlo 

metoden och genom Binominalträd (ibid.).  
Reala optioner kan delas in i säljoptioner4 och köpoptioner, precis som finansiella optioner. 

Innehavaren har rätt till att betala en lösensumma och få en tillgång som har ett värde, d.v.s. 
ett projekt i gengäld gällande köpoption. Möjligheten till att vänta med ett projekt d.v.s. 
optionen till att skjuta upp investeringar tills mer information är tillgänglig är ett exempel på 

köpoption. Rätten att ta emot lösenpriset mot att man säljer den underliggande tillgången, 
d.v.s. projektet, benämns säljoption. Att överge ett osäkert projekt och få ett fast restvärde i 

utbyte är ett exempel och det kännetecknar optionen att överge (Boute et al., 2004).  
 

2.4.1 Osäkerhet och flexibilitet  

För att företag ska lyckas dra nytta av gynnsamma framtida investeringsmöjligheter, effektivt 
kunna möta förändringar i teknik eller lyckas begränsa förlusterna till en ogynnsam 

utveckling på marknaden, har idag flexibiliteten blivit nödvändig i en global marknad som 
blir alltmer osäker och dynamisk (Trigeorgis, 2005). I samband med osäkra projekt har 
flexibiliteten ett värde (Boute et al., 2004). Nyare information kring marknadsegenskaper och 

osäkra projekt kan samlas in upprepande gånger av ledningen. Utifrån den nya informationen 

                                                                 
4
 Rätten att sälja för angivet lösenpris inom en särskild tidpunkt (Brealey, Myers & Allen, 2014, s. 513). 
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innehar ledningen flexibilitet till att ändra sitt handlande. Flexibiliteten som en investering 

kan inneha genom ovanstående sätt kallas real option. Teorin kring reala optioner har påvisat 
att osäkerheten på marknaden ökar ett projekts värde om ledningen innehar möjligheten till att 

svara på oförutsedda händelser. Investeringens värde ökar eftersom tillväxtpotentialen 
förbättras när flexibiliteten infinner sig till att kunna anpassa sig efter ny information 
(Huchzermeier & Loch, 2001).  

 
Ofta talas det om reala optioner som en metod som ger en radikal och positiv omvärdering av 

värdet på prospektering och risk. Enligt Bowman & Moskowitz (2001) står reala optioner 
bokstavligen för värdet av framtida flexibilitet och baseras på antagandet att det finns en 
underliggande osäkerhet i projekt gällande t.ex. råvarupris.  Med tiden, uppenbarar sig den 

underliggande osäkerheten, och chefer kan anpassa strategier med hänsyn till det (ibid.). 
Ur strategiska beslutsperspektiv gällande en osäker ekonomisk miljö är ledningens flexibilitet 

mycket viktig. Genom att vara flexibla kan investeringsalternativ hållas öppna, vilket ger 
möjligheten till att dra nytta av osäkra marknadsförhållanden. Reala optioner är unika 
eftersom de utgör en naturlig ram för att fånga och värdera flexibilitet (Miller & Park, 2002). 

 
En process där chefer ständigt kan omforma projekt mot bakgrunden av teknisk förändring 

eller marknadsförändring är något som reala optioner ser projekt som. Gällande traditionella 
investeringsbedömningsmetoder fattas beslut en gång i början av projektet, vilket sedan är 
oförändrat under projektets livslängd. För att undvika dåliga resultat samt dra nytta av 

gynnsamma när de uppstår måste risker hanteras, vilket metoden gällande reala optioner är 
medveten om. Metoden känner igen att chefer fattar framtida beslut gällande ett projekt 

allteftersom osäkerheten blir löst. Reala optioner avslutar projekt som är ogynnsamma och 
expanderar på projekt som är gynnsamma (Neely & Neufville, 2001). Tillämpningen av reala 
optioner uppstod tidigt i investeringar i naturresurser (Trigeorgis, 2005). 

 
2.4.2 Användning av reala optioner för att värdera riskfyllda tillgångar 

Det är möjligt att ett negativt nettonuvärde föreligger hos ett projekt men att ett positivt totalt 
projektvärde på grund av att reala optioner föreligger. Ett felaktigt beslut kan fattas ifall ingen 
hänsyn till reala optionsvärdet tas. I projekt där det finns en stor mängd flexibilitet men även 

en stor grad av risk är detta mest troligt. Används inte NPV strategin på rätt sätt kan 
misslyckanden inträffa med att plocka upp värdet av att kunna ändra planen i början, mitten 

eller i projektets sena stadier. Under de första åren har NPV störst värde. Orsaken till det är 
tidvärdet på pengar. När det gäller reala optioner är det senare i projektet som störst 
värdefullhet föreligger. Detta eftersom osäkerheten kan ligga på högsta nivå och flexibiliteten 

är som mest värdefull här (Block, 2007). 
Det finns ännu en del utmaningar kvar beträffande reala optioner trots de betydande framsteg 

som gjorts. Bland annat utmanande frågor som forskare måste handskas med samt 
investeringar gällande forskning och utveckling som kan ge information och kunskap genom 
utökning av optionsvärderingsmodellen (Trigeorgis, 2005). 

 

2.4.3 Option att skjuta upp investeringar 

Enligt Trigeorgis (2005) är optionen att skjuta upp investeringar ett alternativ som ger 
möjlighet att hantera viss osäkerhet. Optionen innehar möjligheten att ”avvakta” med 
investeringar och på så sätt dra nytta av upplösningen av osäkerheter gällande t.ex. priser. 

Trigeorgis tar som exempel mineralpriser i gruvprojekt, där investeringar genomförs då 
mineralpriserna är tillräckligt höga men genomförs inte om priserna är låga. Optionen innebär 

att man väntar med investeringsbeslutet tills osäkerheten på marknaden är under kontroll och 
mer information är tillgänglig. Om en investering innehar denna option har företaget chansen 
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att se hur omvärlden och faktorer utvecklar sig. Därefter kan de anpassa sig och sina 

investeringar efter denna utveckling eller förändring under tiden de ”väntar och ser”. Genom 
att "avvakta" med investeringen kan osäkerheten minskas och investeringens lönsamhet kan 

förbättras. Optionen att skjuta upp investeringar är speciellt värdefull i bland annat industri 
som har med resursutvinning att göra samt inom jordbruk, av den anledningen att dessa 
innehåller långa investeringshorisonter och höga osäkerheter. Optionen är viktig när det bland 

annat gäller utveckling på pris (ibid.). 
 

2.4.4 Option att göra stegvisa investeringar 

Vid stegvisa investeringar kan ett företag välja att göra investeringar etappvis för att i 
framtiden kunna investera fullt ut. På detta sätt kan de ta lärdom av omvärlden och även 

skaffa sig förberedelser inför kommande investeringar (Trigeorgis, 2005). Optionen möjliggör 
att vid varje steg besluta om projektet ska fortsätta eller om det ska överges grundat på den 

nyaste informationen (Huchzermeier & Loch, 2001). Enligt Trigeorgis (2005) är stegvisa 
investeringar speciellt värdefulla i FoU branscher. Dessa branscher är mycket osäkra, 
innehåller lång utveckling eller är av storskaligt byggande. Genom stegvisa investeringar 

uppstår möjligheten att tydligt se om projektet ska fortsättas med eller avbrytas vid ett givet 
stadium, t.ex. om förhållandena skulle förändras och visa sig ogynnsamma. Varje investering 

i en stegvis investering kan ses som en option. Denna option innebär en möjlighet till de 
värden som nästkommande investeringar kommer att generera. I en stegvis investering blir 
alltså de föregående stegen en kostnad. Denna kostnad krävs för att gå vidare i den stegvisa 

investeringen (ibid.). 
 

2.4.5 Option att expandera 

Huchzermeier & Loch (2001) diskuterar att en expansion ger möjligheten att justera 
omfattningen av investeringen, t.ex. produktionsanläggningen beroende på om 

marknadsvillkoren visar sig vara gynnsamma eller inte (ibid.). Brealey et al., (2014) menar att 
företag kan påskynda takten eller utöka omfattningen av produktionen om 

marknadsförhållandena blir gynnsammare än väntat. Investerare får möjligheten att expandera 
t.ex. den nuvarande marknaden eller expandera på olika marknader men är dock inte skyldiga 
att göra det gällande optionen att expandera. En dyrare teknik med inbyggd flexibilitet kan 

medvetet väljas av ledningen för att utöka produktionen, om det skulle bli önskvärt (ibid., s. 
258-259).  Företag kan planera för en viss överkapacitet under normala 

produktionsförhållanden och på så sätt skapa sig en expansionsoption (Sandahl & Sjögren, 
2005). Om möjlighet görs för företaget att dra nytta av nya eller framtida marknadstillväxter 
blir optionen att expandera av strategisk betydelse (Brealey et al., 2014, s. 258-259). 

 
2.4.6 Option att tillfälligt stänga en anläggning 

Denna option innebär att en anläggning tillfälligt kan stängas ned tills marknaden vänder till 
det bättre (Sandahl & Sjögren, 2005). Om kontanta intäkter inte är tillräckligt höga för att 
täcka varierande driftskostnader gällande t.ex. mineralpriser kan verksamheten stänga 

tillfälligt. När väl priserna stiger tillräckligt för att täcka kostnaderna kan verksamheten starta 
upp igen (Trigeorgis, 2005). En anläggning som innehar denna option kan starta upp igen till 

en kostnad som beror på ekonomisk förslitning och underhåll under tiden som anläggningen 
varit nedstängd. Hur stora de irreversibla kostnaderna är i en anläggning är något som värdet 
av optionen beror på (Sandahl & Sjögren, 2005). 

 
2.4.7 Option att överge 

Går verksamheten dåligt har ledningen en värdefull möjlighet att överge projektet istället för 
att dra på sig fasta kostnader. I utbyte får företaget restvärdet (Trigeorgis, 2005). Projekt 
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håller vanligvis inte på tills de löper ut av ålderdom menar Brealey et al., (2014, s. 259). 

Oftast är det företagsledningen som beslutar om ett projekt ska avslutas. När projektet inte 
längre är lönsamt skär bolaget ner sina förluster och optionen att överge projektet kan 

utnyttjas. Olika tillgångar är lättare att lösa ut än andra. Oftast är de materiella tillgångarna 
lättare att sälja än de immateriella. Flygplan, lastbilar, fastigheter och vissa verktygsmaskiner 
är förmodligen lättast att sälja (ibid., s. 259-260). Neely & Neufville (2001) diskuterar att 

planerare måste förstå att de medvetet hanterar risker och att de gör det effektivast genom att 
använda sig av optioner beroende på vad som händer i framtiden, varav optionen att överge är 

ett alternativ. Vidare påpekar Neely & Neufville att möjligheter måste identifieras för att 
ändra utvecklingen i ett projekt och att optionen att överge även här är ett alternativ till det 
(ibid.).  

 

2.5 Energiinvesteringar 
I artikeln ” A new Approach to Evaluating Natural Resource Investments” i boken Real 
options and investment under uncertainty: Classical readings and recent contributions, 

uppkommer det att osäkra priser är ett speciellt problem när det gäller att värdera och 
analyserna naturresursinvesteringar. Traditionella metoder för investeringsbedömning har 
vissa begränsningar, särskilt när det gäller naturresurssektorn. Orsaken är att outputpriser i 

naturresurssektorn är instabila. Problemen innefattar fastställande av en lämplig 
diskonteringsränta, prognostisering av framtida outputpriser och en bristande förmåga att 

tillåta hantering av flexibilitet i framtida operativa beslut (Schwartz & Trigeorgis, 2001, s. 
150). Andra osäkerheter som föreligger i energiinvesteringar är långa löptider eller tillgången 
av omsatta resurser eller råvarupriser (Trigeorgis, 2005). 

 
2.5.1 Reala optioner i gruvprojekt 

Enligt Shafiee et al., (2009) är investering i gruvprojekt delvis irreversibel. Det betyder att 

investeringen krävs för att etablera verksamheten men den ursprungliga investeringen kan inte 
återfås. Gruvprojekt innehar även osäkerhet om framtiden gällande bland annat ekonomiska 

faktorer och miljöfaktorer.  Under gruvans livslängd kan utvärderare besluta om att skjuta upp 
beslutet, expandera eller att i olika skeden i projektet överge det. För att minska risken och 
osäkerheten i ett gruvprojekt kan man utveckla projektet och sälja mineraltillgången. I syfte 

att maximera gruvans vinst har chefer för gruvprojekt flexibilitet att utnyttja risken. Det finns 
en ny version av Brennan och Schwartz -modellen som lägger den totala kostnaden som en 

funktion i modellen. Det krävs att modellen uppskattar kostnaden för att stänga gruvan och 
kostnaden för att återuppta den i projektet. Genom att använda värdering av reala optioner är 
värdet av gruvprojektet maximerat. För att maximera gruvans värde beräknas värdet i varje 

period och simulerar produktionstakten. En utvärdering i olika scenarier i början av projektet 
kan göras med metoden för värdering av reala optioner, vilket är de betydande fördelarna 

(ibid.).  
Shafiee et al., (2009) har undersökt reala optioner i en zinkgruva. Genom att använda 
nuvärdesmetoden beräknades NPV till ett negativt resultat. NPV beräknas dock till ett positivt 

resultat med värdering av reala optioner och binominalträdet. Den främsta orsaken är att den 
nya metoden tillåter att stänga ned gruvan om zinkpriset går ner och ger möjlighet till att 

återuppta gruvan igen när zinkpriset stiger. Den nya metoden för värderingen av reala 
optioner kräver den beräknade kostnaden för att permanent eller tillfällig stängning och 
återupptagande. Det läggs till modellen i händelse av att dessa scenarier inträffar som en del 

av maximeringsprocessen (ibid.). 
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2.6 Vindkraftsinvesteringar 
Detta avsnitt presenterar faktorer i vindkraftsinvesteringar som innehåller osäkerhet. Vidare 
presenteras planering för vindkraft och projektering av vindkraft.  

 
2.6.1 Faktorer i vindkraftsinvesteringar som innehåller osäkerhet 

Enligt Messac et al., (2012) hade år 2010 vindkraften en årlig tillväxttakt som var den lägsta 
sedan 2004.  En förbättring inom vindkraftens teknik krävs för att vinden ska få en stor roll på 
energimarknaden i framtiden.  Lämplig kvantifiering av osäkerheter är en faktor som kan göra 

det möjligt att göra framsteg.  Den maximala utformningen av verken måste även tas hänsyn 
till. Platsvalet baseras till stor del på potentialen av vindresurs på platsen där den lokala 

vindkraftstätheten är en populär åtgärd. Vindlasterna på området samt nivåerna av turbulens 
är även viktiga, de hjälper att t.ex. förutspå livscykeln och kostnaden. Högre kostnader blir det 
vid högre vindlaster. Några andra faktorer som även spelar in är lokala markförhållanden, 

avstånd till stora nät, markförvärv, tillgängligheten för transport och för att underhålla 
turbinen, utseendet på jordbruksmarken, vindkraftsparkens utformning och typ av 

vindkraftverk som ska installeras (ibid.). 
 
Två typer av osäkerhetsfaktorer 

Det finns främst två stycken typer av osäkerhetsfaktorer som påverkar resultatet för en 
vindkraftspark. 

Kortfristiga osäkerheter: Dessa osäkerheter uppstår av turbulens vid gränsskiktet5 och av 
andra flödesvariationer som existerar i en liten tidsskala, liksom av extrema kortlivade 
väderförhållanden. 

Långsiktiga osäkerheter: Dessa osäkerheter uppkommer av långsiktiga variationer i 
vindförhållanden och andra miljöer, finansiella och operativa faktorer (Messac et al., 2012). 
 

 
 

Figur 2: Figuren rangordnar långsiktiga osäkerheter i vindkraftssinvesteringar (Messac et al., 2012). 

 
Utifrån figur 2 innehåller långsiktiga osäkerheter; osäkerhet i vindförhållanden, i 
miljöfaktorer, i markförhållanden, i turbinprestanda, i driftsstörningar och i ekonomiska 

                                                                 
5 Gränsskiktet utgör gränsen mellan den mer turbulenta vinden över land och den laminära vinden från havet 

(Wizelius, 2007). 
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faktorer. Vindförhållanden är en viktig faktor eftersom det reglerar kraften som en 

vindkraftspark genererar. Vindförhållandena är indelade i vindriktning, vindhastighet och 
lufttäthet. Dessa faktorer varierar under året på grund av säsongseffekter. Ett pålitligt 

vindkraftverk bör vara konstruerat för minsta känslighet för osäkerheterna i den förväntande 
vindfördelningen på det förutbestämda området, sett ur en optimeringssynpunkt. Det är 
nödvändigt att exakt kvantifiera osäkerheten i prestandan i en vindkraftspark för att skapa 

tillförlitlighet. Livstiden för ett vindkraftverk är 20- 25 år, vilket innebär att verket ska hålla 
en längre period och utstå storm, regn och snö, vilka är miljöfaktorer som innehåller 

osäkerhet. Markförhållanden består av osäkerheter i terrängen, ytan, ojämnheter men även 
osäkerheter i vegetationen och konstruktioner föreligger. I turbinens prestanda föreligger 
osäkerhet i komponentavskrivning och i komponentutbytet. Osäkerheter i driftsstörningar 

föreligger i installation av ytterligare turbiner, reparationer i kraftnätet och haveri i 
turbinkomponenter. Osäkerhet i ekonomiska faktorer är förändring i pris, förändringar i drifts- 

och underhållskostnaderna, förändring i ränta och försäkring och förändring i politik (Messac 
et al., 2012). 
 

Elcertifikatsystemet 
För att på ett kostnadseffektivt sätt öka produktion av förnybar el används ett marknadsbaserat 

stödsystem, elcertifikatsystemet. Producenterna som producerar förnybar el har rätt att få ett 
elcertifikat av staten för varje producerad megawattimme förnybar el. Elcertifikaten kan de 
sedan sälja och få en extra inkomst. En viss mängd elcertifikat i förhållande till 

elanvändningen eller elförsäljningen måste köpas av de som är kvotpliktiga. Bland annat 
elleverantörer och elanvändare med egenproducerad el är kvotpliktiga. En kvot i lagen om 

elcertifikat är det som bestämmer hur stor andelen på kvotnivån är. Det är en öppen marknad 
som handeln med elcertifikat sker på och priset avgörs beroende på tillgången och efterfrågan. 
Genom kvotplikt skapas efterfrågan på elcertifikat. Det är antalet godkända anläggningar, 

deras elproduktion och andelen förnybart bränsle som styr elcertifikatens utbud 
(Energimyndigheten, 2012). 

 

 
 
Figur 3: Diagrammet visar från år 2003-2012 priset på elcertifikat på spormarknaden, uttryckt som månadsmedel 

(kr/st) (Energimyndigheten, 2013). 

 

Som framgår av figur 3 hade elcertifikatpriset en nedåtgående trend fram till 2006. Priset steg 

därefter kraftigt mellan åren 2007-2008 för att därefter avta igen. År 2012 låg 
elcertifikatpriset på cirka 150 kr för att därefter stiga igen (Energimyndigheten, 2013).  
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Elpriset 

Nord Pool Spot är den nordiska elbörsen och det är där elpriset sätts. Kostnaden för att 
producera den sista kilowattimmen för att möta efterfrågan är det som bestämmer priset. 

Priset som föreligger när det är en balans mellan efterfrågan och utbudet är det pris på elen 
man betalar när man handlar el till ett rörligt pris. Över tiden varierar elpriset kraftigt, alltifrån 
att ligga nära noll på börsen vissa timmar till att ibland ligga på över en krona per 

kilowattimme. En förändring på efterfrågan i elkraft i jämförelse med normalläget är den 
vanligaste orsaken till stora prisvariationer på elmarknaden. Priset stiger då elanvändningen är 

hög eller om det är ont om el i systemet. Detta kan inträffa när det är väldigt kallt, så kallat 
torrår och då stiger förbrukningen (Energimarknadsinspektionen, 2014).  
 

 
 

Figur 4: Prisutveckling på elpris (öre/kWh) sedan 1 januari 2009. Elpriset visas exklusive leverantörsavgifter, 

skatt och moms för kund (Elen, 2015). 

 
I figur 4 visas elpriset, så kallat spotpriset på den nordiska elbörsen NordPool, gällande 

Sverige. Diagramet visar fyra städer, Luleå, Sundsvall, Stockholm och Malmö mellan åren 
2011-06 och 2015-05. Av vad som framgår i diagrammet har elpriserna varierat väldigt 
mycket. År 2011-06 inträffar det högsta elpriset på 44.18 öre/kWh i Luleå och Sundsvall. År 

2012-02 inträffar det högsta elpriset i Stockholm och Malmö på 44.84 öre/kWh respektive 
46.56 öre/kWh. År 2012-07 infaller det lägst elpriset på 11.50 öre/kWh i både Luleå, 

Sundsvall och Stockholm. Samma år infaller det lägsta elpriset på 16.66 öre/kWh i Malmö 
(Elen, 2015). 
 

2.6.2 Planering för vindkraft 

Vid utbyggandet av vindkraft är det viktigt med en långsiktig planering. Det krävs att 

vindkraftverk hindras från att byggas i de områden som anses olämpliga ur samhällets 
synpunkt om utbyggnaden av verken styrs av det. Hur mycket plats som behövs för planerna 
är något som kommunen måste veta för att planera framtida utbyggnad (Wizelius, 2007, s. 

220-221).  
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2.6.3 Projektering av vindkraft  

Att planera, söka tillstånd, installera och sälja eller driva vindkraftverk betyder att man 
projekterar. Det finns många olika steg i denna process. Projektören får under förstudien 

bestämma ifall projektet efter varje steg bör avbrytas eller fullföljas (Wizelius, 2007). 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
   Bild från Wizelius, 2007. 
 

 
Inventering av vindlägen 
Det första steget i projektering av vindkraftverk är att hitta en lämplig plats. Det är många 

faktorer som spelar in. Energiinnehållet i vinden är dock det viktigaste då det avgör 
produktionen. Backar, kullar och vegetation är viktigt att hänsyn till vid beräkning av 

produktion för ett vindkraftverk eftersom det påverkar vinden. För att ta reda på om det blåser 
tillräckligt bra finns vindenergikartor att studera från SMHI. Det finns även vindkartor på 
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Energimyndighetens hemsida (Wizelius, 2007, s. 305-306). Genom att mäta vinden med en 

vindmätare som är uppsatt på en vindmast tas vindens energiinnehåll fram på bästa sätt. 
Vindstyrkan och vindriktningen kan registreras på en eller flera höjder med en vindmätmast 

och medelvärdet för vindhastigheten kan sedan beräknas. Ett vindkraftverk har en livslängd 
på 20-25 år och en prognos över denna tidsperiod vill göras (ibid., s. 71).   
 

Inventering av djur och växter 
Under byggfaser för vindkraftverk kan växtvärlden påverkas. Det gäller även vid anläggning 

av kabeldiken och fundament som gör att grundvattennivån förändras. Något som diskuterats 
och undersökts noga är påverkan vindkraften har på fåglar. Häckningsområden och rastplatser 
för fåglar är vanligvis avsatta som fågelskyddsområden. Småfåglar byggde bo i maskinhuset, 

vilket var ett problem som rådde i Danmark under 1980-talet. Ett annat problem var att falkar 
kolliderade med rotorbladen i USA då de levde på småfåglar som byggde bon i verken. Att 

fåglar skräms iväg från ett område där det byggs vindkraft är en tänkbar effekt (Wizelius, 
2007, s. 197-198).  
Fladdermöss är känsligare än fåglar när det gäller ökad dödlighet då de har en långsammare 

reproduktionstakt. På grund av värmestrålningen samlas insekter runt verken som sedan 
fladdermöss attraheras av. Det är när fladdermössen jagar högt uppe vid rotorbladen som 

risken för kollision är väldigt stor (Boverket, 2009).  
 
Förstudie 

När områden med tillräckligt bra vind valts ut, undersöks sedan olika förutsättningar 
(Wizelius, 2007). 

 

 Närboende: Människor som bor i närheten av verken ska inte störas, därför finns det 

ett minimiavstånd som avgör hur nära ett verk kan byggas till bostäder. Det finns en 
regel för hur hög ljudnivå ett vindkraftverk får ha. Wind PRO är ett 
beräkningsprogram att använda (Wizelius, 2007, s. 321).  

När solen skiner framkommer skuggor från den snurrande rotorn som kan anses vara 
störande då det passerar fönstren på en byggnad. Det finns rekommendationer för 

skuggstörningar. För att på ett ungefär beräkna tiden skuggorna infaller och hur många 
timmars skuggor det rör sig om kan ett skuggdiagram användas (ibid., s. 324-325).  

 

 Elanslutning: Det måste finnas elnät med kapacitet inom skäligt avstånd att ansluta 
vindkraftverken till. Normalt sett finns det elledningar utsatta på kartor, vilket gör det 

lätt att se avståndet till elnätet samt vart ledningarna går. Ett avtal mellan projektören 
och nätägaren måste ingås där avtalet rör anslutning av vindkraftverk till elnätet 

(Wizelius, 2007). 
 

 Markupplåtelse: Markägare måste vilja ge markupplåtelse där vindkraftverk är 

planerade att byggas. En avvägningsfråga är om markägaren redan ska kontaktas 
under förstudien d.v.s. innan beslut fattas om genomförande av projektet (Wizelius, 

2007, s. 307). Vanligen säkerställs tillgången till mark genom arrendeavtal som 
tecknas mellan projektören och markägaren (Boverket, 2009).  

 

 Motstående intressen: Andra faktorer som måste undersökas är naturskyddsområden, 
militära anläggningar, flygplaster eller andra anläggningar som kan hindra etablering 

av vindkraftverk. Militära anläggningar har hemliga radiolänkar, signalspaning och 
radar som inte syns på offentliga kartor. Flygplatser får inte finnas i närheten eftersom 

vindkraftverk kan utgöra en fara för luftfarten. Nationalparker, fågelskyddsparker, 
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fornlämningar och naturskyddsområden är speciellt skyddsvärda ur olika synpunkter 

av stat och kommuner (Wizelius, 2007, s. 308-309).  
 

 Lokal acceptans: Lokalbefolkningens inställning till vindkraftverk måste tas hänsyn 
till och beror till stor del på hur projektören agerar. Får de kännedom om projektet av 

projektören istället för att höra rykten, blir de oftast mer positiva till projektet 
(Wizelius, 2007, s. 311).  
 

 Produktionsberäkning: När platsen visar sig lämplig att etablera vindkraftverk på ska 
en beräkning på hur mycket vindkraftverken kan producera göras. Vindatlasmetoden 

kan användas för att beräkna produktionen. Genom mätmaster på många olika platser 
samlas vinddata in. På grund av frost, nedisning eller mekaniska fel kan en vindmätare 

visa fel värden under vissa perioder. Felkällor som kan uppkomma brukas vanligtvis 
anges med en felmarginal i produktionsberäkningen på 10 % (Wizelius, 2007). 

 

 Ekonomisk kalkyl: Förstudiens sista steg är den ekonomiska kalkylen som avgör om 
projektet ska fortsätta eller avbrytas. För att projektet ska fortsätta måste 

vindkraftverken generera tillräckligt stora intäkter för den som investerar pengar eller 
banken ska återfå sina pengar med en avkastning som är rimlig. För att beräkna en 
investerings avkastning används olika metoder; nuvärdesmetoden, pay-off metoden 

och annuitetsmetoden. Beräkning med dessa metoder medför dock stor osäkerhet 
eftersom de innehåller antaganden om räntor, elpriser m.m. i framtiden. Därav bör de 

även innefatta en känslighetsanalys som innefattar möjligheter och risker med 
investeringen. En känslighetsanalys kan användas för att beräkna hur det ekonomiska 
utfallet påverkas av förändringar i elcertifikat, elpris och ränta samt andra faktorer 

(Wizelius, 2007).   
 

Detaljplanering för vindkraft 
Inom givna förutsättningar ska projektören av vindkraft optimera anläggningen (Wizelius, 
2007).  Byggrätt, tydliga regler vad som gäller färg, form och höjd och att ha en skyddszon fri 

från bebyggelse är vad detaljplanering ger fastighetsägaren vid byggnad av vindkraftverk 
(Vindlov, 2012). En detaljplan är juridiskt bindande (Wizelius, 2007). Exempel på vad som 

kan regleras i en detaljplan är höjden och teknikbygganders volym för vindkraftverket, 
placering och utformning av verken och högsta nivå på störning från verken (Vindlov, 2012).  
När det finns en detaljplan med områden avsatta för vindkraft medför det garanti för att 

erhålla bygglov i det området planen innefattar (Wizelius, 2007).  
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Tillståndsprocessen  

För att få tillstånd till att bygga vindkraftsanläggningar krävs det flera olika steg att gå 
igenom, vilket resulterar i att det är en lång process (Energimyndigheten, 2007).  

 

 Samråd: Första steget till att bygga en vindkraftsanläggning är att ha samråd med 

allmänhet och myndigheter som ska ha möjlighet att påverka projektet. Innan ett 
samråd genomförs måste bland annat information om antal vindkraftverk, förväntad 
elproduktion, placering av vindkraftverk samt vad beräknad miljöpåverkan antas bli 

framföras. Innehållet i en miljökonsekvensbeskrivning är något som ska diskuteras på 
samrådet. Samrådet gäller för Länsstyrelsen, personer som på något sätt blir berörda, 

kommuner, företag och statliga myndigheter som t.ex. Energimyndigheten, 
Naturvårdsverket ect (Energimyndigheten, 2007). 

 

 Miljökonsekvensbeskrivning: En miljökonsekvensbeskrivning d.v.s. MKB är ett 
viktigt underlag när Länsstyrelsen ska fatta beslut om tillstånd och måste lämnas in av 

den som ansöker om tillstånd. En MKB innehåller direkta och indirekta effekter på 
miljön som t.ex. påverkan på landskap, naturmiljö eller kulturmiljö som anläggningen 

kan medföra. Vidare ska den innehålla tänkbara effekter på människors hälsa och de 
konsekvenserna därtill (Energimyndigheten, 2007).  
 

 Länsstyrelsen behandlar ansökan: När samråd och miljökonsekvensbeskrivning är 

genomförda ska en skriftlig ansökan om tillstånd skickas till Länsstyrelsen. 
Länsstyrelsen skickar vidare ansökan till kommunens miljö-och byggnadsnämnd för 

att se om eventuell komplettering är aktuell. Ansökan skickas därefter till berörda 
myndigheter och organisationer för yttrande. En kungörelse ska även sättas in i 

ortstidningen kring miljökonsekvensbeskrivningen. Det finns nu möjlighet för den 
som har anmärkning eller synpunkt mot anläggningen att framföra det skriftligen till 
Länsstyrelsen (Energimyndigheten, 2007). 

 

 Beslut: Ett förslag till beslut lämnas till miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen 

av handläggaren. Sedan är det miljöprövningsdelegationen som fattar beslutet. När 
beslutet är godkänt har verksamhetutövaren rätt enligt de villkor och inskränkningar 
som framgår av beslutet att bygga och driva anläggningen (Energimyndigheten, 2007). 

 

 Överklaganden: Det är inte förens beslut vinner laga kraft som tillståndet börjar gälla. 
I regel sker detta efter 2-4 veckor, d.v.s. när tiden för överklagande har gått ut och det 

är först då vindkraftsanläggningen får byggas. Ibland är det dock någon som är 
missnöjd och överklagar Länsstyrelsens eller kommunens beslut. Projektören får då 

vänta tills berörda instanser har prövat överklagandet. Byggstarten kan vid sådana 
processer fördröjas flera år och i vissa fall händer det att projektet får stjälpas 
(Wizelius, 2007, s. 376).  
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2.7 Analysmodell 

I avsnittet diskuteras studiens analysmodell. Först presenteras en överblick över studiens 

väsentliga delar. Slutligen diskuteras studiens analysmodell och dess innehåll djupare.  
 
2.7.1 Överblick  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Figur 5: Översikt över studiens väsentliga delar (egenkonstruerad). 

 
Problemdiskussion, metod och referensram är delar som måste hänga ihop i en uppsats. Detta 

framgår i figur 5. Problemdiskussionen (se avsnitt 1.2) avgränsar studien och ger ett ökat 
fokus på vad vi ska studera, d.v.s. reala optioner i vindkraftsprojekt. För att ta fram tidigare 

forskning till studien att basera referensramen på, krävdes det först att en litteratursökning 
genomfördes (se avsnitt 3.9). I litteratursökningen har sedan relevant litteratur valts ut till 
referensramen. För att skapa en relevant och trovärdig referensram (se kapitel 2) har flera 

olika vetenskapliga artiklar och böcker studerats med fokus på reala optioner och 
vindkraftsprojekt. För att få svar på studiens forskningsfråga behövdes ett väsentligt metodval 

väljas till studien (se kapitel 3). Val av metod till studien har baserats på studiens 
problemformulering och syfte. Metodvalet har varit en vägledning i studiens väg framåt.  
 

För att ta fram relevant empirisk data till studien krävdes det först att välja ut ett lämpligt 
urval (se avsnitt 3.5). När urvalet valts ut genomfördes därefter intervjuer med tre 

vindkraftsbolag (se avsnitt 4.1) för att ta fram studiens empiri. För att ta fram väsentlig empiri 
till studien har fokus lagts på osäkerheter och flexibilitet i vindkraftsprojekt (se kapitel 4).  I 
studiens analys ställs sedan tidigare forskning d.v.s. referensram och empiri mot varandra (se 

kapitel 5).  Nedan följer en analysmodell som sammanlänkar delar som används i studiens 
analys för att få svar på studiens forskningsfråga.  
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2.7.2 Analysmodell 

 

  
Referensram: 

 

 

 

 

 

Empiri:  

 

 

 

Figur 6: I analysmodellen sammanlänkas olika typer av reala optioner med långsiktiga osäkerheter samt 

tillståndsprocessen i vindkraftsprojekt (egenkonstruerad).  

För att kunna genomföra en analys i studien behövs tidigare forskning och framtagen empiri 

ställas mot varandra. Studiens teoretiska studieobjekt är reala optioner och det empiriska 
studieobjektet är vindkraftsprojekt. För att kunna analysera det empiriska materialet med hjälp 
av referensramen, har vi arbetat fram en egenkonstruerad analysmodell (se figur 6). 

Analysmodellen ligger till grund för vår analys och kommer fungera som ett verktyg för att 
försöka finna om reala optioner tillämpas för att hantera den osäkerhet som föreligger i 

vindkraftsprojekt. Tolkning står i centrum i analysen eftersom vårt vetenskapsteoretiska 
synsätt är hermeneutik (se avsnitt 3.2). Analysmodellen är uppbyggd efter de viktigaste 
begreppen som återfinns i studien (se avsnitt 1.5).   

 
Vi är intresserade av att undersöka om reala optioner används för att hantera 

osäkerhetsfaktorer som föreligger i vindkraftsprojekt. Enligt Messac et al., (2012) finns det 
sex långsiktiga osäkerhetsfaktorer i vindkraftsprojekt (se avsnitt 2.6.1). Dessa är: 

- Vindförhållanden  

- Miljöfaktorer 
- Markförhållanden 

- Turbinprestanda 
- Driftsstörningar 

- Ekonomiska faktorer  
 

Vi har undersökt långsiktiga osäkerheter i de studerade bolagen för att få det bekräftat att 
dessa existerar i vindkraftsprojekt för att vi vidare ska kunna använda det som vårt empiriska 
material. Vi kommer att använda oss av dessa faktorer när vi ska analysera om reala optioner 

föreligger i Varberg Energi, Arise och Statkraft Södra.  
 

Några osäkerheter som samtliga företag betonade var osäkerhet i vind, i elpris och i 
elcertifikatpris (se avsnitt 4.4; 4.5; 4.6). Vinden är en osäker faktor eftersom vinden varierar 
under året på grund av säsongseffekter (Messac et al., 2012). Vinden placeras under faktorn 

vindförhållanden. Även elpris och elcertifikatpris varierar med tiden och gör de till osäkra 
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faktorer. Elpris och elcertifikat ansåg vi kunde placeras under ekonomiska faktorer. Samtliga 

företag betonade även att tillståndsprocessen innehåller osäkerhet eftersom det är en långt 
pågående process (se avsnitt 2.6.3). Denna faktor ansåg vi oss inte kunna placera i någon av 

de långsiktiga osäkerheterna och vi har därför valt att placera den i en egen kategori. 
Väsentliga långsiktiga osäkerheter samt tillståndsprocessen kommer vi använda oss av i vår 
analysmodell (se figur 6). Vi har tagit fram och använt de osäkerheter som framträder mest 

enligt vår tolkning av empirin, där vi kunde finna tensenser till att reala optioner används. 
 

Vidare har vi undersökt hur de studerade vindkraftsbolagen hanterar dessa osäkerheter. Vi har 
valt att analysera det med hjälp av reala optioner av den anledningen att reala optioner tar 
hänsyn till flexibilitet och gör det möjligt att fatta ett beslut efter iakttagelser av hur 

utvecklingen utvecklas (Park & Herath, 2000). Ny information kan samlas in kring osäkra 
projekt och flexibilitet uppstår till att ändra sitt handlande baserat på det (Huchzermeier & 

Loch, 2001). Enligt Trigeorgis (2005) kan osäkerhet minskas genom flexibilitet. I 
analysmodellen ingår olika typer av reala optioner som alla är lämpliga vid olika osäkerheter 
(se figur 6). Enligt Trigeorgis (2005) finns det åtta reala optioner. Vi har valt att använda oss 

av fem reala optioner (se avsnitt 2.4). I analysmodellen ingår: optionen att skjuta upp 
investeringar, optionen att göra stegvisa investeringar, optionen att expandera, optionen att 

tillfälligt stänga en anläggning och optionen att överge. 
Optionen att göra stegvisa investeringar d.v.s. att. investeringar genomförs i etapper (se 
avsnitt 2.4.4) är värdefull i FoU branscher som är osäkra, innehåller lång utveckling samt är 

av storskaligt byggande. Eftersom vindkraftsprojekt innehåller en lång tillståndsprocess (se 
avsnitt 2.6.3) samt är av storskaligt byggande, ser vi här möjligheten till att koppla detta till 

optionen att göra stegvisa investeringar. 
Vid utveckling på pris är optionen att skjuta upp investeringar d.v.s. avvaktar med 
investeringar viktig (se avsnitt 2.4.3). Eftersom osäkra elpriser och elcertifikatpriser föreligger 

i vindkraftsprojekt ser vi här en möjlighet till att koppla dessa till optionen att skjuta upp 
investeringar. Enligt Shafiee et al., (2009) har Trigeorgis och Manson även påvisat att 

optionen att expandera kan tillämpas i naturresursmiljön (se avsnitt 2.4.5) (ibid.).  
 
Det framgår tydligt att reala optioner och den osäkerhet som föreligger i vindkraftsprojekt har 

en koppling till varandra eftersom ovanstående optioner är värdefulla vid osäkerheter som 
liknar de som föreligger i vindkraftsprojekt. För att uppfylla studiens syfte och besvara 

studiens forskningsfråga sammanlänkas därför olika typer av reala optioner och väsentliga 
långsiktiga osäkerheter samt tillståndsprocessen i vindkraftsprojekt i analysmodellen. Med 
denna kombination har vi kunnat analysera vilken/vilka reala optioner de studerade bolagen 

vidtagit för att hantera de osäkerheter som föreligger i vindkraftsprojekt.  
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3. Metod  
 

I detta kapitel redogörs studiens tillvägagångssätt vid datainsamling. Val av 
vetenskapsteoretiskt synsätt, ansats och undersökningsmetod presenteras men även val av 

urval och intervjumetod som använts i den empiriska undersökningen. Slutligen diskuteras 
studiens operationalisering, validitet och reliabilitet.  
 

3.1 Övergripande metod 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Figur 7: Metodval i studien (egenkonstruerad). 

 

3.2 Val av vetenskapsteoretiskt synsätt  
Enligt Björn Bjerke och Ingeman Arbnor (1994) handlar metodsynsätten om antaganden om 
verkligheten. Dessa antaganden fungerar som en vägledning för utredaren i studien. Vidare 
menar Bjerke och Arbnor att datainsamling, utsagor eller observationer avgörs till stor del av 

det valda synsättet i studien. Anledningen till det är att olika metodsynsätt skiljer sig åt i 
framförallt avseendet, att de gör skilda antaganden om den verklighet de försöker förstå eller 

förklara (ibid.).  
 
Vårt vetenskapsteoretiska synsätt är hermeneutik 6, vilket innebär att vi har tolkat den data 

som samlats in. För att få svar på studiens forskningsfråga och för att skapa en förståelse för 
reala optioners utformning i vindkraftsprojekt har intervjuer med sakkunniga genomförts. 

Studien går ut på att tolka genom inlevelse och förståelse, där tolkning är vårt redskap, vilket 
karakteriserar hermeneutiska synsättet. I studien har människors handlingar tolkats och text 
har analyserats, i detta fall kvalitativa dataanalyser. Utifrån det har vi fått fram texternas 

innebörd utifrån samma perspektiv som intervjuarpersonerna haft. Vårt synsätt kan även 
karakteriseras som interpretativt7. Interpretativt är tolkningsinriktat och innebär att fokus 

ligger på att finna en förståelse för den sociala verkligheten med underlag av hur 
intervjupersonerna tolkar denna verklighet i en viss miljö (Bryman & Bell, 2005). Vi har 
utgått från utsagor genom att tolka det som andra säger i undersökningen och sedan fört in det 

i text. Det är i utsagorna från intervjuerna som reala optioner infinner sig.  
Att vi utgår ifrån hermeneutik innebär att studiens resultat i stor grad beror på den subjektiva8 

tolkning vi som utreder studien har. Subjektivitet innebär att vi har tolkat det som sagts på 
intervjuerna genom att vara partiska och osakliga, detta då personlig ställning tagits i form av 

                                                                 
6
 Hermeneutik innebär att innebörder kräver tolkning. I detta synsätt är tolkning redskapet (Eriksson & 

Weidersheim-Paul, 2014). 
7
 Metoden baserar vanligen på beskrivning. Syftet blir begreppsutveckling/språkutveckling (Eriksson & 

Weidersheim-Paul, 2014). 
8
 Skapas i samspel mellan människor (Eriksson & Weidersheim-Paul, 2014). 
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egna tankar, värderingar och erfarenheter (Eriksson & Weidersheim-Paul, 2014).  Det kan 

påverka studiens resultat i den mån då resultatet ofta bygger på utredarnas osystematiska 
uppfattningar om vad som är betydelsefullt och viktigt när subjektivitet föreligger. Studiens 

resultat kan även påverkas av det personliga och nära förhållande som utredarna av studien 
skapar med personerna som intervjuas (Bryman & Bell, 2005). Vidare påverkas studiens 
resultat av hermeneutisk synsätt eftersom en generalisering inte kan dras utifrån att resultatet 

inte är upprepningsbart och det är även svårt att bedöma rimligheten. Det påverkar studiens 
reabilitet (se avsnitt 3.8.2). Syftet med interpretativt synsätt är begreppsutveckling. I studien 

har begrepp utvecklats under studiens gång och utfallet till det är att vilja skapa en 
begreppsförståelse (Eriksson & Weidersheim-Paul, 2014).  
 

3.3 Val av ansats 
Eftersom slutsatser har dragits utifrån intervjuer, dvs. empirin, tillämpas en induktiv ansats9 i 

studien (se figur 8). En induktiv ansats innebär att forskaren utgår från empiri och går mot 
teori för att landa i begreppsutveckling. Begreppsutveckling är syftet med ett interpretativt 

synsätt, vilket vi har i studien. Som forskare har vi burit med oss kunskap, i detta fall från 
artiklar och böcker och gjort observationer, i detta fall besöksintervjuer och telefonintervjuer 
för att samla in data till studien. Därefter har en analys dvs. tolkning av vad som sagts på 

intervjuerna gjorts för att därefter kunna dra slutsatser genom att göra en generalisering 
baserat på intervjuerna. Sist landar vi i begreppsutveckling där ny teori skapats som baseras 

på empirin. En induktiv ansats hör mestadels ihop med hermeneutisk synsätt (Eriksson & 
Weidersheim-Paul, 2014). Den induktiva ansatsen syns bland annat i referensramen eftersom 
den är justerad efter relevant insamlad data från intervjuerna, vilket gör referensramen 

väsentlig i sammanhanget. Referensramen har justerats på det sätt att användbart material som 
uppkommit under intervjuerna har studerats djupare genom tidigare forskning och förts in i 
referensramen, detta för att stärka den inför analysen.  

 
 

Induktiv ansats   
 
Begreppsutveckling   Teori  

 
Generalisering 

 
Tolkning  

 
Observationer 
 

Teorier 
  Verklighet 
 

Figur 8. Induktiv ansats (egenkonstruerad bild). 

 

 

 

 

                                                                 
9
 I induktiv ansats är utgångspunkten empiri, vilket menas att man drar slutsatser utifrån t.ex. observationer 

(Eriksson & Weidersheim-Paul, 2014). 
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3.4 Val av undersökningsmetod  
Vid en kvalitativ forskning ligger tyngdpunkten på utsagor snarare än på kvantifiering vid 
insamling och analys av empiri (Bryman & Bell, 2005, s. 297). En kvalitativ undersökning 

bygger på text, uttryck och ord och som författare är man intresserad av att förklara, tolka och 
beskriva ett fenomen. Det har använts i studien när reala optioner i vindkraftsprojekt studerats 

eftersom vi jobbar interpretativt då vi tolkat utsagor från respondenterna. I en kvalitativ analys 
hämtas data genom termer som samlas in genom intervjuer, observationer och databaser och 
redovisas i citat, berättelser eller fall (Eriksson & Weidersheim-Paul, 2014). Denna studie 

fokuserar på att finna förståelse för reala optioners utformning i vindkraftsprojekt och inte 
inhämta siffor, vilket gör att intervjuer varit att föredra framför register och databaser. 

Anledningen till att siffror inte är att föredra är att vi vill undersöka vilka mönster av reala 
optioner som kan finnas anförda i vindkraftsprojekt, vilket är det intressanta i det här fallet. 
Enligt Trost (2005) när det gäller val av undersökningsmetod som en studie ska använda sig 

av, bör man utgå ifrån studiens syfte. Eftersom studien undersöker reala optioners utformning 
i vindkraftsprojekt tycker vi därmed att en kvalitativ undersökning är mest lämplig.  

 

3.5 Val av urval 
Vid val av urval är det viktigt att få tag i många olika relevanta intervjuarpersoner som är 

aktuella för studien. På detta sätt hanteras olika perspektiv och aktivitetsformer (Bryman & 
Bell, 2005). Urvalet har gjorts på ett selektivt sätt och baseras på utväljande av lämpliga 

respondenter till intervjuerna. Utöver det har två olika metoder använts för att finna lämpligt 
urval. Metoderna är problemorienterat urval och rekommendationsurval. För att finna Varberg 
Energi och Statkraft Södra har problemorienterat urval använts, vilket innebär att man väljer 

ut de som i någon betydelse har beröring med det undersökta problemet. Arise uppkom 
genom ett rekommendationsurval, vilket innebär att Arise rekommenderades att kontakta av 

en annan aktör på marknaden (Bjerke & Arbnor, 1994). 
 

Varberg Energi, Arise och Statkraft Södra är aktuella för studien och valdes först och främst 
då de har bedrivit och bedriver vindkraftsprojekt. Varberg Energi och Arise valdes även till 

studien då båda bolagen ligger i närheten, vilket underlättade för besöksintervjuerna.  
Utöver det valdes Varberg Energi, Arise och Statkraft Södra baserat på deras erfarenheter av 
att bedriva vindkraftsprojekt. Varberg Energi har arbetat med vindkraftsprojekt sedan tidigt 

90-tal. Arise grundades 2006 och har endast arbetat med vindkraftsprojekt ett antal år. 
Statkraft Södra grundades 2007. Denna kombination gör det intressant att undersöka reala 

optioners utformning i vindkraftsprojekt i ett bolag som arbetat med vindkraftsprojekt längre 
än vad de andra bolagen har gjort. En annan anledning till att dessa bolag valdes till studien är 
för att Varberg Energi endast verkar i närområdet medan Arise är verksamma i hela Sverige 

och Statkraft Södra är verksamma i Södra Sverige. Denna kombination blir intressant i 
studien och möjligheten finns att undersöka om reala optioners utformning i vindkraftsprojekt 

skiljer sig beroende på vart i landet bolagen är verksamma. Ytterligare en anledning till att 
bolagen valdes till studien är att storleken på vindkraftsprojekten skiljer sig mellan bolagen. 
Vindkraftsprojekt i Varberg Energi och Arise består av under tio vindkraftverk per park 

medan utvecklingsbolaget i Statkraft som de har tillsammans med SCA, består av fler än 20 
vindkraftverk per park. Även denna kombination blir intressant i studien eftersom möjligheten 

infinner sig att undersöka om reala optioners utformning skiljer sig beroende på projektens 
storlek.  
Gällande alla bolagen så är dessa bra sammanhang att utföra studien i. Detta eftersom det 

föreligger osäkerheter i vindkraftsprojekt som noga måste beaktas. Eftersom reala optioner 
innehar möjligheten att omforma projekt efter tekniska förändringar eller 

marknadsförändringar så ser vi det som ett intressant sammanhang (Neely & Neufville, 2001). 
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En nackdel med urvalet är att endast tre vindkraftsbolag ingår i studien, vilket gör att en 

generalisering inte kan dras gällande reala optioner i vindkraftsprojekt. Det påverkar studiens 
validitet (se avsnitt 3.8.1). 

 
3.5.1 Val av respondenter 

Eftersom reala optioner sker i samband med investeringar och projekt, har intervjuer 

genomförts med sakkunniga inom området. Från Varberg Energi har Per Öhman, 
affärsstödschef och ansvarar i första hand för bolagets ekonomi intervjuats. Från Arise har 

Lars Fröding, Vice VD och operativ chef och ansvarar för projektutveckling samt byggande 
och förvaltning i bolaget intervjuats. Från Statkraft Södra har Anders Fredriksson, som arbetar 
med projektutveckling intervjuats. Alla tre personer har valts genom ett problemorienterat 

urval, eftersom de har en beröring på studiens undersökta problem (Bjerke & Arbnor, 1994). 
 

Fördelen med valet av Öhman ligger i att han är utbildad ekonom från grunden och har god 
kunskap om investeringar. Fröding däremot har inte någon utbildning alls inom ekonomi. 
Konsekvenserna av detta kan vara att Öhman mer strikt följer de traditionella metoderna för 

investeringsbedömning medan Fröding är mer anpassbar runt metoderna. En intervju med 
Linus Hägg, finanschef på Arise har dock gjorts för att få en djupare inblick i 

investeringsbedömningen på Arise.  
Fredriksson som arbetar med projektutveckling valdes till studien för att få en djupare inblick 
i projektutveckling eftersom det är hans område. Nackdelen med att välja Fredriksson kan 

vara att han inte har så god kunskap om investeringsbedömning men samtidigt finns 
möjligheten att se reala optioner ur ett annat perspektiv. Med kombination av dessa tre 

personer som alla har skilda arbetsuppgifter, kan reala optioner undersökas ur olika perspektiv 
i vindkraftsprojekt.  
 

3.6 Val av intervjumetod 
I en semi-strukturerad intervju framför intervjuaren ett visst antal frågor ur en generellt hållen 

intervjuguide. Möjlighet finns att även ställa ytterligare frågor då svar från respondenter som 
uppkommer anses vara viktiga. Ordningsföljden på frågorna kan även varieras, där frågorna 
vanligtvis är mer allmänt utformade än i ett intervjuschema som är strukturerat. 

De frågor som har ställts i studien har skett i semi-strukturerade intervjuer där frågorna utgår 
från frågeområden snarare än exakta, detaljerade frågor. Genom öppna svarsmöjligheter har 

respondenterna kunnat besvara frågorna med egna ord. Genom semi-strukturerade intervjuer 
har möjligheten funnits till att välja att gå vidare till nästa fråga om den blev mer väsentlig än 
föregående. Detta eftersom frågorna inte behöver komma i samma ordning som 

intervjuguiden. Även frågor som uppkom under intervjuerna i anknytning till vad 
intervjuarpersonen sa har kunnat ställas, även om de inte ingick i intervjuguiden (Bryman & 

Bell, 2005, s. 363). 
  
En svaghet i studien med intervjuer med Öhman från Varberg Energi och Fröding från Arise 

är att ingen av dem känner till begreppet reala optioner. Det innebar att frågor inte kunnat 
ställas rakt på begreppet utan frågor i intervjuerna har istället fått ställas på ett sådant sätt som 

gör det möjligt att undersöka om reala optioner ändå används i vindkraftsprojekt men på ett 
omedvetet sätt. Svårigheten i detta har varit att många fler frågor har behövt ställas. Detta för 
att skapa ett brett underlag för oss själva att kunna finna tendenser av reala optioner i 

vindkraftsprojekt. Frågorna har också behövt tas fram på ett sådant sätt att de inte heller blir 
förvirrande och svårtolkande för respondenterna. 

Fredriksson från Statkraft Södra är däremot bekant med begreppet reala optioner, dock 
använder han ett annat ord, state gate modell. Fördelen med att Fredriksson är bekant med 
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begreppet reala optioner är att han kan berätta med egna ord vad begreppet innebär för honom 

och i vilka sammanhang reala optioner används. Nackdelen är att Fredriksson använder sig av 
ett annat ord vilket innebär att begreppet reala optioner kanske inte är identiskt med state gate 

modellen. Det kan innebära en förvirring för oss som utreder studien. Här är det viktigt att 
noga analyserar det Fredriksson sa under intervjuerna och själva koppla an till reala optioner. 
Dock finns det en poäng med att respondenterna har olika kunskap om reala optioner eftersom 

begreppet får undersökas utifrån flera olika synsätt. Det ger slutligen en bredare kunskap om 
begreppet samt en intressantare analys i studien.  

 

3.7 Operationalisering av datainsamling 
Reala optioner i vindkraftsprojekt har undersökts i studien. Definitionen av reala optioner 
utifrån en teoretisk definition lyder: En option föreligger när en beslutsfattare har en rätt men 
inte en skyldighet till att utföra en handling (Boute et al., 2004). Operationalisering handlar 

om hur man omvandlar teoretiska begrepp och modeller till empiriska observationer (Eriksson 
& Weidersheim-Paul, 2014). Definitionen av reala optioner utifrån en operationell definition 

skulle kunna handla om vilka optioner som används och i vilken omfattning de används i 
vindkraftsprojekt. Genom operationalisering har frågor utformats till urval av respondenter. 
 

Enligt Bryman & Bell (2005) behövs en eller flera indikatorer för ett begrepp i fråga för att 
uppnå ett mått på begreppet (ibid.). I denna studie har flera indikatorer behövts för att kunna 

komma fram till ett mått på reala optioner i vindkraftsprojekt. Därför konstruerades flera 
frågor som rörde begreppet. Dessa frågor utgjorde sedan en intervjuguide till de semi-
strukturerade intervjuerna. Intervjuguiden innehåller ett antal frågeområden som berör 

vindkraftsprojekt. Exempel på frågeområden är investeringsbedömning, tillståndsprocess och 
osäkerhet i vindkraftsprojekt. Var och en av frågeområdena innehåller ett antal frågor som 
frambringar så mycket användbar data som möjligt till empirin.   

Intervjufrågor är framtagna i linje med studiens syfte och berör investeringsbedömning i 
vindkraftsprojekt, detta för att studien ska följa det berörda området. Vidare har frågorna 

utformats utifrån referensramens innehåll, detta för att empirin ska följa samma struktur som 
referensramen. Att intervjufrågorna utformats efter referensramen har även gjort att ett 
analytiskt underlag inför intervjuerna skapats. Intervjufrågorna blir relevanta i sammahanget 

och svaren från respondenterna kan sedan kopplas till referensramen för att vidare analysera 
och tolka utredningen. Det är viktigt att frågorna har utformats på ett sätt där öppna 

svarsalternativ finns för att på så sätt fånga respondentens egna ord och syn på verkligheten. 
Därför är intervjufrågorna av ganska låg grad av strukturering. Genom intervjuguiden har 
intervjuerna kunnat genomföras på ett effektivt sätt. Genom att flera frågor ställdes som rörde 

reala optioner kunde mer information om reala optioner i vindkraftsprojekt erhållas och på så 
sätt gavs förfogande till flera aspekter av begreppet (ibid.). Genom frågornas utformning 

uppkommer möjliga svar att koppla till referensramen och reala optioner för att på så sätt ta 
fram studiens analys och till sist få svar på studiens forskningsfråga. Utifrån analysen har 
sedan bland annat en generalisering diskuterats och slutsatser har dragits i studien.  

 

3.7.1 Intervjuguide  

Två intervjufrågor som har varit speciellt viktiga för studien har tagits fram ur referensramen. 
Dessa två frågor är: 
 

Berätta vilka osäkerheter som kan påverka vindkraftsprojekt? Hur hanterar ni dessa? 
 

Eftersom osäkerheter i vindkraftsprojekt studeras, har en stor del av referensramen behandlat 
hela processen för vindkraftsprojekt och osäkerheter som måste beaktas därtill. Utifrån denna 
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del i referensramen har första frågan tagits fram och formulerats på ett sådant sätt som 

omfattar så stor del av detta stycke i referensramen som möjligt. Frågan skulle även fånga upp 
och få svar på så stor del av de osäkerheter som föreligger i vindkraftsprojekt som möjligt. 

Detta för att kunna arbeta vidare med studien och analysera reala optioner i vindkraftsprojekt.  
Frågan fungerade väldigt bra på det sättet att den bekräftade att de osäkerheter i 
vindkraftsprojekt som tidigare forskning fastställt även i stor utsträckning existerar i våra tre 

vindkraftsbolag. Svaren på just denna fråga har dock använts i väldigt liten utstäckning i 
analysen eftersom svaren från respondenterna inte har kunnat kopplas till reala optioner och 

har därför inte varit användbara för att söka svar på studiens forskningsfråga. Dock uppkom 
användbara svar från respondenterna som berörde osäkerheter i vindkraftsprojekt ändå när 
andra frågor ställdes ur intervjuguiden. Dessa har varit användbara i analysen eftersom 

långsiktiga osäkerheter i vindkraftsprojekt ingår i studiens analysmodell tillsammans med 
reala optioner.   

 
Beskriv hur ni bygger in flexibilitet i investeringar/projekt? 
 

Osäkerhet kan förebyggas genom att vara flexibel. Eftersom reala optioner handlar om 
optioner som innefattar flexibilitet består även här en stor del av referensramen av olika reala 

optioner och vad de innebär (Trigeorgis, 2005). Utifrån detta avsnitt har andra frågan tagits 
fram. Frågan har formulerats på ett sådant sätt att svaren på frågan från intervjuerna har gjort 
det möjligt för oss att på egen hand undersöka tendenser av reala optioner i vindkraftsprojekt. 

Detta för att söka svar på studiens forskningsfråga. Frågan fungerade väldigt bra på så sätt att 
den fångade upp mycket intressant användbart material från alla tre bolagen som har använts i 

väldigt stor utsträckning i analysen för att finna svar på studiens forskningsfråga.  
 

3.8 Validitet och reliabilitet  
3.8.1 Validitet  

När det gäller validitet i studien, tar vi ställning till följande: Har vi mätt det vi avser att mäta?  

 
Enligt Trost (2005, s. 113) blir validiteten en aning malplacerad i kvalitativa studier eftersom 
det härstammar från kvantitativ metodologi (ibid.). Då inga exakta mått kommer att kunna 

identifieras och bedömmas som vid en kvantitativ studie, bearbetas insamlad data på ett 
systematiskt sätt. På detta sätt ska en rättvis bedömning av validiteten i studien kunna göras. 

 
Inre validitet definieras som ”ett mätinstruments förmåga att mäta det som man avser att det 
ska mäta” (Eriksson & Weidersheim-Paul, 2014). Data har valts att samlas in genom semi-

strukturerade intervjuer. Detta anses som den bästa metoden till studien då respondenterna får 
öppna svarsmöjligheter och chans att besvara frågorna med sina egna åsikter. Genom öppna 

svarsmöjligheter höjs den inre validiteten en aning eftersom respondenterna får en chans att 
besvara frågorna med egna ord och utifrån sin syn på verkligheten. För att ytterligare höja den 
inre validiteten har stor mängd relevant litteratur som publicerats, studerats kring studiens 

ämne. Litteratur kring tidigare forskning gällande studiens problemområde har noga använts. 
Dessvärre har inte exakt forskning som berör studiens problemområde funnits. Referensramen 

stödjer problemdiskussion och forskningsfråga. För att säkra oss om att mäta det som avses att 
mätas har relevanta intervjufrågor utformats efter referensramen, detta för att intervjufrågorna 
ska få rätt karaktär till empirin. För att höja den inre validiteten är det viktigt att ha tydliga 

frågeställningar och avgränsningar för att få rätt inriktning till det som studien avser att mäta.  
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Yttre validitet definieras som ”överensstämmelse mellan mätvärdet man får och 

verkligheten”. När det handlar om validitet i kvalitativa studier blir den yttre validiteten viktig 
och rimlighetsbedömningar av resultatet görs (Eriksson & Weidersheim-Paul, 2014). Då 

studien enbart grundar sig på tre bolag i Sverige kan en generalisering inte dras. Då endast tre 
bolag granskas blir studien inte representativ gällande reala optioner i vindkraftsprojekt. För 
att få en mer rättvis bild av reala optioner i vindkraftsprojekt hade en studie över flera 

vindkraftsbolag och vindkraftsprojekt behövt göras. Detta för att studien ska bli representativ 
för ett bolag med andra förutsättningar. För att erhålla en yttre validitet i studien krävs det att 

uppriktiga svar från respondenterna erhålls. Sanningshalten i det här fallet är svår att bedöma 
men vi ser inte någon anledning till att svaren från respondenterna skulle vara felaktiga eller 
förvrängda sett ur bolagens verklighet. För att ytterligare höja den yttre validiteten i studien 

har utförliga beskrivningar och analyser av de studerade bolagen i studien gjorts. Det 
empiriska tillvägagångssättet har redogjorts i studien. Där finns en beskrivning av hur det 

empiriska materialet har samlats in (se avsnitt 4.1).   
 
3.8.2 Reliabilitet 

När det gäller reliabiliteten i studien, tar vi ställning till följande: Ger vårt resultat ett 
tillförlitligt och stabilt utslag?  

 
Reliabilitet är ett ”mätinstrument som ska ge tillförlitliga och stabila utslag” (Eriksson & 
Weidersheim-Paul, 2014, s. 63-64). Begreppet reliabilitet grundas på mätning, att man anger 

värden på variabler för varenda enhet (Trost, 2005, s 112). För att uppnå en hög reliabilitet i 
en studie ska upprepande mätningar ge samma resultat. Gällande kvalitativa studier finns en 

del svårigheter vid bedömning av reliabilitet. I kvalitativa studier görs i grunden ingen 
mätning utan studien avser istället att tolka, beskriva och förstå hur respondenterna tänker. 
Det gör det svårare att bedöma reliabiliteten (Eriksson & Weidersheim-Paul, 2014, s. 63-64).  

Vid reliabilitet ska en mätning vid en bestämd tidpunkt ge samma resultat vid en förnyad 
mätning. Problemet här är att man förutsätter ett statistiskt förhållande, vilket kännetecknar 

kvantitativa studier. Hos det sammansatta begreppet reliabilitet skiljer man ibland på fyra 
komponenter, bland annat konstans. Konstans tar upp tidsaspekten och tar för givet att 
attityden eller fenomenet eller vad det rör sig om inte ändrar sig, utan att man får samma svar 

på en fråga då den ställs vid olika tillfällen. I vår kvalitativa studie är det svårt att återupprepa 
processen eftersom respondenterna kanske inte ger samma svar på en fråga nästa gång. 

Anledningen till det är att människor möter nya situationer, får nya erfarenheter och då 
förändras vår föreställningsvärld fortlöpande. Det innebär att bakgrunden till frågans svar 
förändras hela tiden och att svaren inte tvunget blir likadana varje gång. Det gör reliabiliteten 

låg i studien (Trost, 2005). 
 

Viktigt i studien är att intervjuer och datainsamling sker så att data blir trovärdig. Det måste 
framgå i studien att data som är insamlad är väsentlig och seriös för studien. För att lyckas 
med det har respondenter med god kunskap om vindkraftsprojekt intervjuats. Ytterligare 

något som påverkar reliabiliteten är att två av tre respondenter inte känner till begreppet reala 
optioner. Det leder till viss risk för intervjuareffekt10. Respondenterna kan påverkas av oss 

som har mer kunskap om reala optioner. Svaren kan påverkas av det och risk för snedvridning 
av svaren finns då det kan inträffa att frågorna får förtydligas. Det kan leda till att våra åsikter 
blandas in (Eriksson & Weidersheim-Paul, 2014). Reliabiliteten påverkas eftersom det är 

respondenternas föreställningar vi vill nå och förstå. För att säkra reliabiliteten har frågorna 
formulerats så tydligt som det går redan från början.  

                                                                 
10

 Intervjuareffekt innebär att en snedvridning kan uppkomma då respondenten kan påverkas av frågeställaren 

gällande t.ex. etnisk bakgrund, kön eller social bakgrund (Bryman & Bell, 2005). 
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3.9 Litteratursökning 
Studien bygger till stor del på vetenskapliga artiklar och böcker. De vetenskapliga artiklarna 
är framtagna via Google Scholar och datadaser via Högskolan i Halmstads hemsida. Relevant 

litteratur består av böcker från högskolebiblioteket i Halmstad samt biblioteket vid Campus 
Varberg. Även kurslitteratur har använts.  

 
3.9.1 Vetenskapliga artiklar  

Många intressanta artiklar och böcker har funnits till studien. Av alla artiklar är det fyra 

stycken som utmärker sig. Ingen studie som exakt berör detta studieområde har funnits. Dock 
har dessa fyra artiklar tillsammans varit till stor hjälp för att kunna besvara studiens 

forskningsfråga tillsammans med empiri från intervjuerna.  
 
De fyra artiklarna som utmärker sig är: 

1. Characterizing and mitigating the wind resource-based uncertainty in farm 
performance, av Messac, Chowdhury och Zhang. Denna studie karakteriserar 

osäkerhet i vindkraftsparker, vilket har varit till stor hjälp under studiens gång.  
 

2. Making use of real options simple: An overview and applications in flexible/modular 

decision making, av Trigeorgis. Denna artikel redogör för reala optioner samt 
beskriver olika typer av reala optioner.  

 
3. Hybrid real options valuation of risky product development projects, av Neely och 

Neufville. Denna artikel handlar om optionsvärdering av riskfyllda projekt. Artikeln 

påvisar även att traditionella metoder inte är att föredra i riskfyllda projekt och 
anledningen till varför det är så. 

 

4. Adjusted real option valuation to maximize mining project value – A case study using 
century mine av Shafiee, Topal, & Nehring. Denna artikel handlar bland annat om 

Black- Scholes- Merton modellen som handlar om värdering av reala optioner. I 
artikeln appliceras modellen på naturresursprojekt och belyser framförallt att 
användning av reala optioner i gruvprojekt är effektivt.  
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4. Empiri  
 

I detta kapitel redogörs det empiriska tillvägagångssättet samt studiens insamlingsmetod för 
empiri. Vidare presenteras insamlad data till studien. Data till studien består av intervjuer, 

såväl besöksintervjuer som telefonintervjuer. Tre vindkraftsbolag med fokus på 
vindkraftsprojekt ingår i studien. Val av urval beskrivs i kapitel 3. Intervjuguiden som använts 
i studien finns i bilaga 1. Nedan följer en tabell som redogör datum och form av intervjuer 

som genomförts med respektive bolag och respondent. 
 

4.1 Empiriskt tillvägagångssätt  
 

Respondent Bolag Datum Form 

Per Öhman Varberg Energi AB 2015-03-26 Telefonintervju 

2015-04-01 Besöksintervju 

2015-04-15 Telefonintervju 

Lars Fröding Arise AB 2015-04-01 Besöksintervju 

2015-04-14 Telefonintervju 

Linus Hägg Arise AB 2015-04-08 Telefonintervju 

Anders Fredriksson Statkraft Södra 
vindkraft AB 

2015-04-09 Telefonintervju 

2015-04-14 Telefonintervju 

Beatrice Eriksson Länsstyrelsen 2015-03-31 Telefonintervju 

 

För att få fram relevant empiri till studien har tydliga intervjufrågor kopplats till 
referensramen. Mer om studiens operationalisering redogörs i kapitel 3. Semi-strukturerade 
kvalitativa intervjuer har genomförts, vilket även det redogörs i kapitel 3. Referensramen har 

justerats utifrån den empiri som använts, vilket har gett studien en tydlig och relevant 
referensram. Inför varje intervju har tidsåtgången för intervjuerna beräknats som sedan 

meddelats till respondenterna. Vid genomförandet av alla intervjuer har båda författarna av 
studien närvarat. Varje besöksintervju och telefonintervju har spelats in och därefter 
transkriberats, såväl intervjufrågorna samt svaren från respondenterna. Det innebär att exakt 

allt material från intervjuerna finns i nedskriven text. Genom transkribering säkerställdes det 
insamlade materialet och en bredare och djupare kunskap infann sig. Enstaka anteckningar 

fördes under intervjuerna men fokus låg på att lyssna på respondenterna för att därefter kunna 
ställa följdfrågor. Under intervjuerna antecknades egna reflektioner kring samband mellan 
reala optioner och vindkraftsprojekt. I viss mån kunde följdfrågor ställas under pågående 

intervjuer. Även uppföljningsintervjuer har genomförts för att fånga upp det som missats från 
föregående intervjuer.  

Enligt Trost (2005, s. 133) kan kodning användas när man ska analyserna i sin studie. Det 
innebär att man läser igenom sin nedskriva text från intervjuerna för att försöka finna sådant 
som är intressant att fundera vidare på (ibid.). Transkriberingen har lästs igenom flera gånger 

för att ta fram det mest användbara och relevanta till studiens empiri, vilket markerades under 
läsningen. Det positiva med detta arbetssätt är att all väsentligt material har fångats upp som 

är användbart i analysen. Genom att läsa igenom transkriberingen flera gånger har även 
tendenser till reala optioner kunnat utskiljas i materialet. Det negativa med detta arbetssätt är 
att det har varit tidskrävande då många timmar lagts ned på det.  Framtagen empiri har 

skickats ut till respektive respondent på varje bolag för bedömning. På detta sätt har de kunnat 
ta del av materialet innan det publiceras. Det har minskat risken för eventuella missförstånd 

och felaktigheter som kan ha framkommit under intervjuerna från vår sida. 
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4.1.1 Insamlingsmetod för data 

Uppsatsen baseras på två typer av intervjumetoder, besöksintervjuer och telefonintervjuer. 
Intervjuer har genomförts med tre olika vindkraftsbolag som bedriver vindkraftsprojekt samt 

en intervju med Länsstyrelsen.  
 
Data som använts finns inte insamlad, vilket gjorde att lämpliga empiriska uppgifter behövdes 

samlas in och det handlade då om primär data.  Lämpliga källor att utgå ifrån här var 
respondenter. 

Besöksintervju är en metod som ger kontroll på situationen och där kroppsspråket på 
respondenterna kan observeras. Metoden ger även möjlighet till frågeuppföljning. En nackdel 
med besöksintervju är att risk för intervjuareffekt föreligger, då intervjuaren kan behöva 

förklara svårförståeliga frågor (Eriksson & Weidersheim-Paul, 2014). 
Besöksintervjuer valdes till studien först och främst för att många frågor har ställts samt att 

vissa frågor ansågs komplicerade. Vid besöksintervjuerna kunde missförstånd förklaras om 
det uppstod. På detta sätt säkras studiens validitet bättre. Tidigt togs kontakt med Varberg 
Energi och Arise att få göra besöksintervjuer hos. 

 
Telefonintervju är en metod som snabbt är genomförbar och som medför låg kostnad. 

Möjlighet till frågeuppföljning föreligger även här som vid besöksintervju. En nackdel med 
telefonintervju är även här att det finns risk för intervjuareffekt. Frågor som ställs vid en 
telefonintervju måste vara av enklare karaktär jämfört med frågor vid en besöksintervju 

(Eriksson & Weidersheim-Paul, 2014). 
Telefonintervjuer har genomförts vid följdfrågor som uppkommit efter besöksintervjuerna 

med Varberg Energi och Arise. Telefonintervjuer har även genomförts med Statkraft Södra 
och Länsstyrelsen. Eftersom telefonintervjuer har skett med Statkraft Södra, har frågorna varit 
av något enklare karaktär. Det kan göra att svaren från Statkraft Södra inte är lika utförliga 

som svaren från besöksintervjuerna med Varberg Energi och Arise. 
 

I samband med besöksintervjuer och telefonintervjuer har följdfrågor kunnat ställas. En 
nackdel som tagits hänsyn till är att intervjuer är tidskrävande eftersom bearbetningen av 
intervjuer tar lång tid då intervjuer ska spelas in för att sedan transkriberas.  

Besöksintervjuerna har genomförts på Varberg Energi och Arise, detta för att underlätta för 
respondenterna. Innan intervjuerna påbörjades med respektive bolag har först en kort 

beskrivning av studien gjorts, detta för att respondenterna skulle få en insyn i vad intervjun 
handlade om.  
För att kunna genomföra lyckade och effektiva intervjuer har först en ”testintervju” med 

Varberg Energi genomförts. ”Testintervjun” gav basinformation om hur Varberg Energi 
arbetar med reala optioner i vindkraftsprojekt. Genom ”testintervjun” har relevanta 

intervjufrågor till studien kunnat formuleras som baserats på basinformationen. 
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4.2 Översikt över empiri 
I detta avsnitt presenteras först en tabell som beskriver de tre bolagen och respondenterna i 
korta drag. Intervjuerna genomfördes mellan 2015-03-26 och 2015-04-15. Därefter 

presenteras en undersökning med Länsstyrelsen. Slutligen presenteras tre undersökningar med 
tre vindkraftsbolag, Varberg Energi AB, Arise AB och Statkraft Södra vindkraft AB. Vidare 

är det uppbyggt att varje bolag presenteras var för sig med tillhörande respondenter, där varje 
avsnitt bygger på rubriker som följer intervjufrågorna. Detta för att följa referensramens 
innehåll. Materialet som redogörs i kapitlet bygger på ca fem timmars intervjuer och totalt 

57,5 sidor transkriberad text. Materialet bygger på frågeställningar som ställts upp utifrån 
referensramen och som tydligt kopplar till studiens forskningsfråga och syfte.  
 

Bolag Varberg Energi Arise Statkraft Södra vindkraft AB 
Respondent Per Öhman Lars Fröding Linus Hägg Anders Fredriksson 
Respondenters 
position 

Affärsstödschef Vice VD 
Operativ chef 

Finanschef Projektledare/projektutvecklare 

Antal år i 
position 

6 år 1,5-2 år 3,5 år 7 år 

Antal anställda 98 33  Utvecklingsbolag, ingen personal 
Start för 
vindkraftsprojekt 

Tidigt 90-tal 2006  2007 (Statkraft har hållit på längre) 

Ägare Kommunen  Aktieägare   Statkraft 90, 1 %, Södra 
Skogsägarna 9,9 % 

Verksamma i Närområdet Hela Sverige  Södra Sverige 
Antal intervjuer 3 2 1 2 
Bekant med 
reala optioner? 

Nej Nej Nej Ja 

 
4.3 Intervju med Länsstyrelsen 
Nedan följer en intervju med Beatrice Eriksson, ansvar för frågor som rör tillstånd och 
planering för vindkraft vid Länsstyrelsen i Halland. Intervjun genomfördes via telefon 31 

mars 2015a. Följdintervju genomfördes via e-mail 4 maj 2015b 
<Beatrice.H.Eriksson@lansstyrelsen.se>. 
 

4.3.1 Tillståndsprocess för vindkraft 

Tiden för en tillståndsprocess för vindkraft varierar beroende på var i landet det rör sig om, 
vilken Länsstyrelse samt hur stort ärendet är. Från och med 1 augusti 2009 kom en ny 

lagstiftning som innebar att även kommunen måste tillstyrka ett projekt. Det har orsakat en 
längre process gällande vindkraft. En tillståndsprocess tar ungefär 3-5 år beroende på om ett 
ärende blir överklagat eller inte. Vilka projekt som byggs avgör ägaren av företaget som 

projekterar (Eriksson, 2015a). Bolagen får bygga färre och lägre vindkraftverk än vad 
tillståndet anger, dock aldrig tvärtom (Eriksson, 2015b). Eriksson (2015a) menar att det idag 

finns många tillståndsgivna vindkraftsparker men som inte byggs. Ett tillstånd måste, oftast, 
tas i anspråk fem år efter det att tillståndet gavs. Att företag håller på sina tillstånd kan vara på 
grund av t.ex. ekonomiska förutsättningar. Trots att en ansökan kommit enda till 

miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen kan det inträffa att den inte blir godkänd. När 
ärendet hamnat hos handläggaren som är föredragande åt miljöprövningsdelegationen som 

ska fatta beslut, tittar de på helheten, om det lämpar sig att etablera vindkraft på platsen. Det 
är en process där olika intressen ska vägas emot varandra. Det kan ha uppkommit saker under 
processen som gör att det inte är lämpligt, t.ex. fåglar eller andra naturvärden som värderas  

högre än vindkraft (ibid.). 
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4.4  Intervjuer med Varberg Energi AB  
Nedan följer intervjuer med Per Öhman, affärsstödschef vid Varberg Energi AB. Intervjuerna 
genomfördes via telefon 26 mars 2015a, via besök 1 april 2015b och via telefon 15 april 

2015c.  
 

 
Vindkraftsparkerna i Varberg Energi ägs på olika sätt, vissa av dem äger bolaget själva. Det 

finns även en uppsättning där de äger vindkraftsparker ihop med andra företag. Ytterligare en 
kategori är att vindkraftsparkerna ägs av aktiebolag, där Varberg Energi är en av aktieägarna 
(Öhman, 2015c).  

 
4.4.1 Traditionell investeringsbedömning 

Öhman (2015a) berättar att Varberg Energi har ägardirektiv från kommunen som styr vad 
bolaget ska göra. Vid investering gör Varberg Energi en avcheckning mot ägardirektivet 
(ibid.). Varberg Energi använder inte pay-back metoden eller IRR, de använder dock 

nuvärdesmetoden. Mycket av bolagets elproduktion är sammankopplat med elhandeln. Det 
betyder att en viss andel av elhandelsvolymen ska vara egenproducerad och resten köps 

externt. Det är inte viktigt att vinsten är stor, det räcker att de tjänar pengar. Investeringen 
måste inte vara återbetald på ett visst antal år (Öhman, 2015b). Öhman (2015a) tycker hittills 
att nuvärdesmetoden är tillräckligt bra vid värdering av riskfyllda projekt. För att hantera 

förändringar i marknadsförhållanden arbetar Varberg Energi med olika parametrar, dels för 
utfallet och dels för produktionen, även priset på elkraft och elcertifikat. Olika räntor används 

i kalkylen och ett antal olika scenarion d.v.s. tänkta utfall görs, som nuvärdesberäknas (ibid.). 
 
4.4.2 Flexibilitet i vindkraftsprojekt 

Öhman (2015a) anser att Varberg Energi inte bygger in flexibilitet i vindkraftsinvesteringar. 
Möjligtvis görs det på projekteringsstadiet när de undersöker hur många vindkraftverk det går 

att etablera för att få en bra produktion på markområdet. När tillstånd finns kan de besluta om 
de ska bygga verken direkt eller vänta några år (ibid.). Öhman (2015c) menar att anledningen 
till att Varberg Energi väljer att vänta kan vara att priset på el och elcertifikat är högre om 

några år istället för nu. En annan anledning kan vara en osäkerhet gällande om de ska äga alla 
verken själva eller om de ska dela på ägandet (ibid.).  

Öhman (2015a) berättar att Varberg Energi idag driver ett eget vindkraftsprojekt som är fem 
år gammalt och ligger i olika rättsliga instanser. Projektet kommer drivas enda fram till mål, 
d.v.s. tills ett slutligt beslut om att bygga eller inte ges. Efter ett giltigt beslut får bolaget ta en 

förnyad ställning till om de vill bygga det själva, om de ska äga allting eller sälja ut delar 
(ibid.). Öhman (2015c) menar att det som avgör ett sådant beslut kan vara av en finansiell 

anledning, att de inte vill ta hela risken själva eller att de har ett delägarskap i tidigare 
vindkraftsparker och vill fortsätta att ha sådant partnerskap. Varberg Energi måste även 
besluta om de ska sälja tillståndet d.v.s. överlåta tillståndet till annan verksamhet som vill 

bygga vindkraftverk. Det kan t.ex. vara ett energi- eller fastighetsbolag (ibid.). Anledningen 
till att de säljer tillståndet är av den anledningen att de tror att de kommer tjäna på det. När de 

väljer att sälja gör de det för att undvika risker. Det finns även möjligheter till att avsluta ett 
vindkraftsprojekt i förtid (Öhman, 2015a).   
 

Expansion 
Varberg Energi söker alltid tillstånd för så många vindkraftverk som de vill bygga och 

tillståndet innefattar även exakt vart de vill bygga och höjden på verken. Varberg Energi 
beställer och bygger även alltid lika många vindkraftverk som det står i tillståndsprövningen. 
När väl en beställning har gjorts på vindkraftverk finns det i praktiken ingen återvändo anser 
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Öhman (2015a). Det finns inget tvång till att bygga exakt så många vindkraftverk som det 

söks tillstånd för men bygger Varberg Energi färre blir det sämre ekonomi i det. Varberg 
Energi vill slå ut utredningskostnader, t.ex. mätkostnader, anslutningskostnader och juridiska 

kostnader, på så många vindkraftverk som möjligt. När ansökan lämnats in är det svårt att 
göra sig flexibel inför framtiden menar Öhman (2015a). Den plats de sökt tillstånd för gäller 
samt höjd och antal verk, vid ändring krävs en ny process (ibid.). Varberg Energi köper inte 

extra mark för att kunna bygga ut vindkraftsparker och de bygger inga extra fundament. 
Anledningen är att det som står i tillståndet gäller (Öhman, 2015b).  

 

Stegvisa investeringar 
Varberg Energi utnyttjar inte möjligheten till att göra stegvisa investeringar. När de väl har en 

kran på plats drar de elledningar fram till området, de bygger vägar, tar fram kranen och 
gjuter sedan alla fundament som det står i tillståndet i ett enda svep. Kranen reser upp alla 

vindkraftverk vid samma tillfälle (Öhman, 2015b). 
 

Val av plats och vindmätningar 

Kommunen bedömer vilka platser som anses vara lämpliga för vindkraft. Därefter gör 
Varberg Energi en utredning om mätning. Produktionen varierar mellan åren men görs riktiga 

och noggranna mätningar innan byggnation får de en bra koll på produktionen. Det krävs 10-
15 månaders vindmätning där en vindmast sätts upp (Öhman, 2015b). Görs en mätning som 
visar att vinden inte är tillräckligt bra så att kalkylen inte går ihop går det inte att fortsätta 

driva projektet förklarar Öhman (2015c).   
 

4.4.3 Tillståndsprocessen 

Innan tillståndsprocessen  
Ett steg innan tillståndsprocessen är att ta kontakt med markägare för att se om de är 

intresserade av vindkraft överhuvudtaget menar Öhman (2015b). Varberg Energi sätter upp en 
mätmast som mäter om vinden är tillräckligt stark och om det finns god vindtillgång. De gör 

även kartstudier och vindberäkningar samt inventering av t.ex. fåglar, fladdermöss samt har 
samråd med närboende. En skiss på vart verken ska stå samt hur vägarna ska gå mellan 
vindkraftverken görs (ibid.). Enligt Öhman (2015b) förbereder inte Varberg Energi sig på 

något sätt inför tillståndsprocessen mer än att göra inventeringar. 
 

Tillståndsprocessen 
I själva tillståndsprocessen förs myndighetskontakter och fältstudier av fåglar och 
fladdermöss. Även myndighetsremisser och samrådsunderlag. Därefter hålls ett samråd. En 

miljökonsekvensbeskrivning d.v.s. MKB måste finnas och skickas in för att oftast få frågor i 
retur som ska besvaras. Närboende måste även få komma till tals.  Det kan komma en lista 

ifrån Länsstyrelsen att de kan tänka sig att bevilja tillstånd men att de förutsätter en del saker 
(Öhman, 2015b). 
 

Överklaga 
Blir ett projekt inte godkänt i miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen samråder Varberg 

Energi internt med rådgivare. Där bedömer de chanserna för att överklaga, om de anser sig ha 
rätt, för att få igenom tillståndet i nästa instans. Säger Mark- och miljööverdomstolen nej, som 
är den högsta instansen, är det bara att lägga projektet åt sidan och Varberg Energi får ta på 

sig utredningskostnader som lagts ner på projektet (Öhman, 2015c). 
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Tillstånd 

Varberg Energi har inga tillstånd liggande som de ännu inte har utnyttjat. Bolaget har köpt 
färdiga vindkraftverk av den anledningen att de har legat i närområdet och passat bra in i 

deras strategi om att 30 % av elhandel ska vara egen-producerat (Öhman, 2015b). 
 
4.4.4 Osäkerheter i vindkraftsprojekt 

Elpris 
Priset på elkraft är den största osäkerheten anser Öhman (2015b). När osäkerhet inträffar ser 

bolaget över kostnadsmassan. För att hantera prisvariationer arbetar Varberg Energi med 
prissäkringar på el, då de säljer elkraft på terminer. Det betyder att de säljer en viss mängd av 
produktionen olika kvartal. Ett avtal om priset för kommande leveranser görs tidigt. Eftersom 

det är svårt att undvika prisvariationer, görs prissäkringar för att jämna ut variationerna. Att 
prissäkringar görs regelbundet minskar risken och variationerna i priset (ibid.). En osäkerhet 

som nyligen påverkat Varberg Energi är elpriset. I dagsläget får de cirka 42- 44 öre/kWh för 
producerad el. I tidigare byggen fick de uppåt 90 öre/kWh, vilket betyder en halvering av 
intäkterna. Energipolitiken styr mycket över vart elpriset tar vägen samt konjunkturen i 

världen (Öhman, 2015a). 
 

Elcertifikat 
Priset på elcertifikat är även den största osäkerheten anser Öhman (2015b). Hur Varberg 
Energi hanterar förändring på elcertifikat skiljer sig i olika parker. Vad gäller elcertifikaten 

finns det varianter, från att spara elcertifikaten och sälja när de tror priset är rätt, till att göra 
det delvis, d.v.s. prissäkra en del och sälja en del fortlöpande (ibid.). Öhman (2015a) menar 

att det är ganska mycket politiska beslut gällande elcertifikaten, hur kvotplikten ser ut och hur 
den förändras under tiden, eftersom det styr priset på elcertifikat och det är en stor andel av 
intäkterna. 

 

Ränta 

Enligt Öhman (2015b) är en annan osäkerhet priset på pengar, d.v.s. ränta. Varberg Energi 
hanterar inte förändringen i räntan på något vis för närvarande. Internbanken lånar ut pengar 
åt statshus och åt de kommunala bolagen. De kommunala bolagen betalar därefter en 

genomsnittsränta på de lånen som stadshus tar upp. Det går inte på något vis att påverka 
räntan (ibid.). 

 
Nationell energipolitik 
Myndighetens påverkan är den största anledningen till att investeringsbeslut behöver skjutas 

upp anser Öhman (2015b). I början av mars 2015 trodde Varberg Energi samt alla Sveriges 
vindkraftproducenter att vindkraftverk skulle vara skattebefriade om de förbrukade elen själv. 

Dock kom ett förslag i slutet på mars att skattebefrielsen ska tas bort 1/7 2016 för alla verk 
utom de allra minsta verken d.v.s. gårdsverk. En skattefrihet är 29 öre, vilket är i ungefär 
samma nivå som själva elpriset. Lönsamheten påverkas otroligt mycket då i princip halva 

intäkten faller bort (ibid.). 
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4.5 Intervjuer med Arise AB 
Nedan följer intervjuer med Lars Fröding, Vice VD/Operativ chef vid Arise AB. Intervjuerna 
genomfördes via besök 1 april 2015a och via telefon 14 april 2015b.  

Nedan följer även en intervju med Linus Hägg, finanschef vid Arise AB. Intervjun 
genomfördes via telefon 8 april 2015. 

 

 

När Arise grundades var tanken att utveckla projekt, bygga vindkraftverk och äga 
vindkraftsparker och tjäna pengar på att sälja el. Men förutsättningarna på marknaden 
förändrades och Arise utvecklar idag projekt, bygger vindkraftverk men säljer dem till någon 

annan. Anledningen är att elpriset idag är lågt och den som äger vindkraftsparker får inte hög 
avkastning, omkring 6-7 %. Eftersom Arises ägare vill ha större avkastning får dem det 

genom att Arise istället säljer vindkraftverk vidare och får en hög förtjänst av det, omkring 
10-15 %. Därefter förvaltar Arise vindkraftsparkerna under 20 år. Investerare som är 
intresserade av dagens avkastning i vindkraftsparker är bland annat stora pensionsfonder. I 

vissa fall äger Arise en del av vindkraftsparken tillsammans med investerare. Anledningen är 
att investerarna anser att Arise förvaltar parken bättre om de äger en del av den. I detta fall får 

Arise en lägre avkastning. Arise har även byggt ett antal vindkraftsparker under den tiden de 
hade affärsmodellen att bygga och äga själva, vilket gör att de äger dem idag (Fröding, 
2015a).  

 
4.5.1 Traditionell investeringsbedömning 

Arises huvudmetoder är nuvärdesmetoden och IRR. Framförallt görs nuvärdesberäkningar om 
investeringar görs ihop med investerare. Arise behöver visa hög sannolikhet på att deras 
investering är lönsam eftersom investeraren benchmarkar sitt investeringsbeslut mot att 

investera pengarna i ett annat projekt (Fröding, 2015a).  
Hägg (2015) anser att Arise är väldigt IRR drivna eftersom investerarna som köper 

vindkraftsparkerna är väldigt intresserade av vilket IRR de kan leverera till sina kunder. 
Metoden är lämplig eftersom investerarna har internräntekrav. Pay-off metoden används inte. 
Hägg anser att metoderna de använder är tillräckligt bra i projekt som innehåller osäkerhet 

och menar att de måste klara en viss avkastning för att kunna bygga. Dock måste även många 
andra faktorer tas hänsyn till vid investeringsbeslut. För att ta hänsyn till osäkerheter i 

kalkylen tittar Arise på olika prisnivåer på marknadspriset samt olika scenarier för hur 
produktionen kan tänkas falla ut. De sätter även scenarier för elpriset och räknar alltid med 
marginal (ibid.).  

 

4.5.2 Flexibilitet i vindkraftsprojekt 

Fröding (2015a) menar att projektplanen för vindkraftverk måste riggas efter hand eftersom 
det hela tiden händer saker i projektet. Arise måste jobba i steg och anpassa och parera stegen 
allteftersom. Exempel på dessa steg är vindmätning, kontakt med markägare och 

inventeringar. Vid alla steg kan projektet avbrytas om det går dåligt men Arise försöker 
undvika det och istället finna lösningar. Något som kan uppkomma är motstående intressen 

t.ex. att kommunen bygger en motorväg i området. Skulle det inträffa innebär det en 
skyddszon på 500 meter som kan leda till ändringar i projektet och färre vindkraftverk måste 
byggas. Arise försöker bygga kostnadsmassa i projektet där de lägger så lite kostnader som 

möjlig fram till dess att de har en säker uppfattning om avkastningsprognosen d.v.s. en 
tillräckligt lång mätserie av vinden som visar möjlig produktion (ibid.). Fröding (2015b) 

menar att fördelen med att inte lägga en massa kostnader i början medan projektet fortfarande 
är osäkert, är att Arise håller i pengarna tills de vet att det är ett projekt som också ger 
avkastning tillbaka. Vid start av utvecklingen av ett projekt finns det bara osäkerheter, vilket 
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gör att de inte kan börja mäta vinden som t.ex. kostar en miljon. Det är mycket billigare med 

ett telefonsamtal till kommunen för att se deras respons till vindkraftverk först än att sätta upp 
en mätmast. Arise försöker göra billiga åtgärder först för att finna hinder som kan hindra 

projektet (ibid.).  
 
Expansion 

Fröding (2015a) menar att för att kunna bygga ut en park i framtiden måste det nästan alltid 
beslutas om innan de tar första investeringsbeslutet. Anledningen är att byggs det ytterligare 

vindkraftverk påverkas den tidigare produktionen då vindkraftverken stjäl vinden av varandra. 
Arise köper aldrig extra mark eller bygger extra fundament. Anledningen är att ett fundament 
kostar ungefär två miljoner kronor och är inget som byggs på spekulationer (ibid.).  Arise 

bygger nästan alltid färre vindkraftverk än de fått tillstånd för. Ett skäl till det är att 
Länsstyrelsen kräver att de ansöker om den största möjliga störningen som kan uppkomma i 

ett område. Det finns alltid de vindkraftverk som har sämst vind. Vid finansiering av projekt 
kan det visa sig att dessa verk inte är lönsamma att bygga, men de väljs inte bort i 
tillståndsprocessen. Detta eftersom Arise inte vet lönsamheten när de söker tillstånd (Fröding, 

2015b).  
 

Stegvisa investeringar 
Fröding (2015a) menar att Arise aldrig gör stegvisa investeringar eftersom 
investeringshorisonten är 25 - 35 år. Om de t.ex. endast driver tio vindkraftverk i fem år till att 

börja med, vet de ändå inte mycket mer om de andra 25 åren (ibid.).  
 

Val av plats och vindmätningar 
Eftersom en park kan vara t.ex. två mil lång från norr till söder och en mil från öster till väster 
och det kan byggas alltifrån två till 100 vindkraftverk, har Arise flera platser att välja på. 

Ibland kan inte hela området utnyttjas eftersom det genomkorsas av vägar. Arise försöker 
alltid utnyttja området på bästa sätt och noga granska marker för att se vad det finns för 

möjligheter för maximalt eller optimalt antal vindkraftverk (Fröding, 2015a). Arise tittar från 
början på all mark som är möjlig för vindkraft i ett område. De skriver avtal med alla de 
fastigheterna för att sedan titta i detalj på exakt vart de vill bygga. Anledningen till det är för 

att undvika konkurrerande projekt (Fröding, 2015b). Innan Arise bestämmer plats för 
vindkraftverk, mäter de vinden genom Sodar som är en vindmätningsmetod. Om 

vindmätningen visar tillräckligt bra vindar, bygger Arise en vindmätningsmast som kostar en 
miljon kronor. Vinden mäts under ett år på platsen och avgör den så kallade normalårsvinden 
som avgör produktionen. Visar det sig efter ett års vindmätning att vinden var sämre än tänkt 

finns möjlighet att avbryta projektet (Fröding, 2015a).  
 

4.5.3 Tillståndsprocessen 

Innan tillståndsprocessen 
Fröding (2015a) menar att Arise jobbar med delsteg, vilket innebär att de kan avbryta ett 

projekt med minsta möjliga nedlagda kostnad om det visar sig att projektet inte går att få 
lönsamt. Många av delstegen uppstår innan tillståndsprocessen. Arise etablerar kontakt med 

markägarna för att skriva arrende och säkra markrättigheten. Sedan pratar Arise med 
kommunen och Länsstyrelsen för att få en inblick i hur villiga de är till vindkraftverk på 
platsen samt tittar på elanslutningsmöjligheten. Därefter undersöker Arises karttekniker 

området för att se kapaciteten på vinden. Vidare undersöker Arise alla motstående intressen. 
Egentligen tillhör detta tillståndsprocessen men det kostar mycket tid och pengar på att skicka 

ut en inbjudan till samråd och annonsera i tidningen om det visar sig att det inte går bygga 
vindkraft på platsen. Därför vill Arise undvika att få upp folks motstånd. Innan 



42 
 

tillståndsprocessen skickar Arise även ut inventeringspersoner som tittar på fåglar, 

fladdermöss, naturvärden, kulturvärden och annat som avgör om det går bygga vindkraftverk 
(ibid.). 

 
Tillståndsprocessen 
Under tillståndsprocessen har Arise ett samråd med myndigheter, d.v.s. Länsstyrelsen och 

kommunen. Därefter ett samråd med grannar och särskilt berörda, t.ex. försvaret och 
luftfartsverket. Förutom en ansökan med antal vindkraftverk och höjd på vindkraftverken 

m.m. ska en miljökonsekvensbeskrivning finnas med. I den ingår resultat från samråd och 
resultat av bland annat ljudberäkningar, skuggor från vindkraftverken och inventeringarna av 
utrotningshotade djur, fåglar eller växter. Parallellt med det sätter Arise igång med ansökan 

om koncession d.v.s. tillstånd för elnätsanslutning. Den ska också redovisas i 
tillståndsansökan och innehålla lösning av transporter av vägar i området samt elanslutning. 

Därefter lämnas ansökan till Länsstyrelsen som skickar den på kungörelse. Ibland kan det 
t.ex. uppkomma att örnarna måste undersökas igen eftersom andra ornitologer påstår att det 
finns örnbo. Det innebär att Arise ytterligare får ett år med inventering. Ibland kan 

försvarsmaktens yttrande endast gälla t.ex. ett år. Det innebär att Arise måste skicka in en ny 
förfrågan på grund av den ytterligare inventeringen. Under tiden kan det uppkommit ett nytt 

länkstråk. Det innebär att vindkraftverken som hade bäst produktion inte längre kan byggas 
och en ny kalkyl måste göras. Då får ansökan göras om (Fröding, 2015a).  
 

Överklaga 
Om ett projekt inte blir godkänt i miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen överklagar 

Arise det, vilket först går till miljödomstolen. Därefter kan de överklaga deras beslut till 
miljööverdomstolen. Ofta har det hänt saker på vägen t.ex. att bivråkar häckar i området, 
vilket kan leda till att Arise måste börja om med ansökan. Inträffar det försöker Arise undvika 

att få ett nej så att tillståndsprocessen börjar om. Istället försöker de se lösningar på problemet 
och kanske plocka bort de yttersta fem vindkraftverken närmast bivråken så att de därefter 

kan få ett tillstånd (Fröding, 2015a).   
 
Tillstånd 

Arise har tillstånd liggande som de ännu inte utnyttjat. Anledningen är att de ännu inte hittat 
en investeringsbas. Orsaken till det är att när Arise började utveckla sina projekt låg elpriset 

och elcertifikatpriset på ungefär 80 öre/kWh. Nu ligger priserna på ungefär 35 öre/kWh, vilket 
gör att de projekten då hade en brytgräns på 60-70 öre/kWh. Det gör att de inte är lönsamma 
idag. Om det händer något med priset på vindkraft eller med elpriset kan Arise bygga av de 

tillstånd som ligger (Fröding, 2015a).  
 

4.5.4 Osäkerheter i vindkraftsprojekt 

Vind 
Enligt Fröding (2015a) är den största osäkerheten vinden. På vintern fryser 

vindmätningsmasterna med mätare på olika höjder, vilket kan innebära att Arise endast får 
fram ett mätresultat på en enda höjd. För att förebygga osäkerheten ber Arise en 

tredjepartskonsult om hjälp. På varje del där vinddata inte syns drar de alltid ned resultatet 
med den osäkerheten. Finns det en turbulens som innebär 10 % osäkerhet, minskar konsulten 
vinden med 10 % (ibid.).  

 
Elpris och elcertifikat 

Andra stora osäkerheter är elpriset och elcertifikatpriset anser Fröding (2015a). För att hantera 
osäkerhet i elpris och elcertifikatpris lägger Arise in marginal i investeringen. De räknar 
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aldrig med fulla elpriser utan ett sämre elpris för framtiden, vilket gör att det nästan alltid blir 

bättre resultat och det garderar investeringen. Det garderar även investeraren då de kan intyga 
att de tagit hänsyn till osäkerheter i projektet när de räknar med marginal och minskat 

resultatet mot prognoser i framtiden (ibid.).  
 

Ränta 

Fröding (2015a) menar att eftersom Arise inte lånar pengar från banken utan det istället är 
investerare som sätter in pengarna i projektet, gör det att avkastningen är deras ”ränta”. Det 

gör att Arise inte direkt påverkas av räntan. Arise kan påverkas av förändring i ränta om 
räntorna blir mycket högre att investerarna skulle tjäna på att sätta in pengarna på banken 
istället för i ett vindkraftsprojekt. Men skulle hög inflation inträffa menar Fröding (2015a) att 

även konsumtionen av el ökar, vilket gör att efterfrågan ökar. Det leder till att elpriset ökar 
och Arise skulle kunna matcha den höga räntan i vilket fall (ibid.).  

 
Nationell energipolitik 
Fröding (2015b) menar att Arise inte styrs av energipolitiska mål. Det är de ekonomiska 

förutsättningarna av de energipolitiska besluten som påverkar Arise. De påverkas inte av den 
så kallade allmänna politiska viljan, utan de agerar enbart på ekonomiska parametrar (ibid.). 
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4.6 Intervjuer med Statkraft Södra vindkraft AB 
Nedan följer intervjuer med Anders Fredriksson, projektledare/projektutvecklare vid Statkraft 
Södra vindkraft AB. Intervjuerna genomfördes via telefon 9 april 2015a och 14 april 2015b. 

 

 

Statkraft ägs av Norska staten till 100 %. Tillsammans äger Statkraft och Södra Skogsägarna 
dotterbolaget Statkraft Södra vindkraft AB. Statkraft Södra vindkraft AB är ett 

utvecklingsbolag som äger och driver vindkraftsparker och projekt i södra Sverige. Bolaget 
har inga externa investerare utan Statkraft och Södra går in med kapital (Fredriksson, 2015a).  
 

4.6.1 Traditionell investeringsbedömning 

Enligt Fredriksson (2015a) tittar Statkraft Södra vid investeringsbedömning på alla delar och 

gör en samlad bedömning. De tittar på pay-back metoden, nuvärdesmetoden och IRR. 
Fredriksson (2015a) anser att lönsamhetsanalyserna är en grundförutsättning. För att bli ett 
projekt ska det klara analyserna. Dock finns många andra parametrar som ska bedömas. För 

att ta hänsyn till osäkerhet i kalkylerna gör Statkraft Södra en analys över hur det ser ut vid 
olika scenarier. De gör interna värderingar men använder sig också av externa institut som gör 

bedömningar av energipriser, valutakurser osv. Statkraft Södra räknar alltid med marginal i 
sina kalkyler (ibid.).  
 

4.6.2 State gate modellen 

Enligt Fredriksson (2015a) använder Statkraft Södra en projektutvecklingsmetodik modell 

som kallas stage gate modell. Modellen handlar om stegvis projektutveckling. Stage gate 
modellen har fyra olika steg för ett projekt i utvecklingsfas. Första steget heter DG0, decision 
gate 0, och är starten. Där görs bland annat vindmätningar. Vidare finns DG1, där samråd- 

och tillståndsprocessen sker. Efter DG2 sker engineeringsprocessen. Varje delsteg i processen 
startar med ett beslutstillfälle kallat DG. DG3 är själva investeringsbeslutet. DG4 innebär start 

för övertagande av drift av anläggningen. DG5 handlar om att avsluta projektet när det har 
nått sin ekonomiska livslängd. I varje decision gate fattas ett beslut om att gå vidare med 
projektet eller inte (ibid.).  

 
Statkraft Södra letar inte efter mark, utan de får förfrågningar från markägare, det sker innan 

DG0. Därefter tittar de på vindresursen genom kartverktyg. Energiresurser, kommunens 
översiktsplaner till vindkraft, kända hinder som kan finnas t.ex. flygplatser undersöks. Verkar 
allt lovande tas ett förslag fram om att påbörja projektet och det kallas DG0. Statkraft Södra 

går till styrelsen för att se om de kan arrendera upp mark, inleda kommunikation med 
kommun och Länsstyrelse osv. Därefter sker DG1, då drar tillståndsprocessen igång. När 

arrendeavtalen är klara görs en park layout. Statkraft Södra gör ingen detaljprojektering utan 
tar en första kontakt med kommun och Länsstyrelse och skickar ut remisser till alla berörda 
myndigheter. Detta för att undersöka om det finns hinder som de inte kunde se från början. 

Därefter sker en vindmätningskampanj och samrådsfas. Parallellt med det så sker samråd med 
kommun och Länsstyrelserna, där projektet presenteras. När vindmätningen är klar görs en 

mer skarp layout. Statkraft Södra har ännu inte inventerat området och inte heller haft samråd 
med allmänheten. Dock vet de att vindresursen är så pass god att projektet ser ut att bli 
lönsamt (Fredriksson, 2015a). Tillståndsprocessen avslutas med att 

miljöprövningsdelegationen gör en prövning av tillståndsansökan. När tillståndet vinner laga 
kraft avslutas tillståndsfasen. Statkraft Södra börjar då med en avancerad detaljprojektering av 

anläggningen, s.k. engineeringsfasen, det sker mellan DG2 och DG3 (Fredriksson, 2015b). 
Fredriksson (2015a) menar att de gör en detaljprojektering av b.la. detaljplacering av 
vindkraftverk, val av vindkraftverk, leverantör osv. I DG3 upphandlas och byggs 
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anläggningen. När anläggningen är byggd, driftsatt och prövad, har den en testfas, då går de 

över till DG4 (kontrakten signeras i samband med DG3 som är investeringsbeslutet). Därefter 
driver de anläggningen i den tekniska och ekonomiska livslängden. DG5 behandlar 

nedmontering och återställande. Verken monteras ned, fundamenten täckas över, de tar bort 
kablar i marken osv. (ibid.).  
 

4.6.3 Flexibilitet i vindkraftsprojekt 

Fredriksson (2015a) menar att det hela tiden pågår en kontinuerlig analys i vindkraftsprojekt 

eftersom det görs i etapper. Ett projekt kontinueras i olika faser, om det ska köras vidare, om 
det ska förändras osv. Ett projektområde är indelat i mindre ”projektområden”, vilka 
motsvarar varje etapp. Vindmätning, kontakta markägare och inventering är exempel på faser. 

Det kan dyka upp saker under inventeringarna som gör att projektet ändå inte är lämpligt på 
platsen. Statkraft Södra får agera utifrån det och undersöka om det finns lösningar eller om 

området måste släppas helt. Denna utvärdering sker kontinuerligt från fas till fas och det är 
därför det delas upp i fas DG0, DG1, DG2, DG3. Varje fas prövas och ger en tydligare bild av 
området (ibid.).  

 
Enligt Fredriksson (2015a) bestämmer inte Statkraft Södra på förhand vart verken ska stå, 

utan det som bestäms på förhand är att ytorna är lämpliga att utvinna vindenergi ifrån. De tar 
fram en idé om maximalt antal vindkraftverk, då det måste ingå i ansökan. De får ett tillstånd 
som ger de ett maximalt antal vindkraftverk att bygga, maximal höjd och ytor vart de får 

bygga. Statkraft Södra bygger dock den anläggning som de tror är det optimala utifrån energi 
och lönsamhetsanalys inom området. Detta med hänsyn taget till, ljud, skugga, total höjd och 

maximalt antal verk. Det kan innebära att de bygger färre vindkraftverk än de planerat och 
sökt tillstånd för. Anledningen till att de ibland inte bygger alla verk som de sökt tillstånd för 
är att de bygger den mest lönsamma och effektivaste vindbruksanläggningen på området. 

Fredriksson anser att det är för tidigt att undersöka det som är mest lönsamt i processen, 
eftersom det kan tillkomma saker under tillståndfasen. Det är viktigt att inte låsa sig i ett för 

tidigt skede, bland annat på grund av att teknikutvecklingen går väldigt fort. Statkraft Södra 
låser inte sig vid en teknik och när projektet vinner laga kraft några år framöver har de 
möjlighet att använda sig av bättre utvecklad teknik. Hade de projekterat för exakt de verken 

som fanns några år tillbaka hade de kanske inte kunnat uppnå kraven på lönsamhet. Antalet 
mest lönsamma vindkraftverk bestäms efter att ett tillstånd vunnit laga kraft. 

Teknikutvecklingen har gått extremt fort. Då processen med vindkraft tar lång tid och det 
händer mycket på vägen menar Fredriksson (2015a) att beroende på den tekniska 
utvecklingen kan det vara bättre att bygga färre vindkraftverk och ändå få en bättre 

anläggning, kanske till och med högre produktion än den anläggning de kunde förutspå när de 
påbörjade verksamheten (ibid.).  

 
Expansion 
Fundamenten är direkt kopplat till verken och Fredriksson (2015a) menar att det inte finns en 

anledning till att göra fundamenten för tidigt i processen. 
 

Stegvisa investeringar 
I norra Sverige har Statkraft tillsammans med SCA utvecklingsbolaget Statkraft SCA vind 
AB. I Statkraft SCA vind AB byggs det betydligt större anläggningar. De större 

anläggningarna är lämpliga att dela upp i etapper i själva byggfaserna. Statkraft SCA börjar ta 
beslut i en fas och verkställer den. Därefter tas beslut om att göra nästa fas (Fredriksson, 

2015a). Genom att arbeta på det sättet menar Fredriksson (2015b) att det finns möjlighet till 
att förhandla fram så kallade optionsavtal mot t.ex. verksamhetsleverantörer. Det innebär att 
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ett visst antal vindkraftverk bestäms i första fasen men de har även en option att färdigställa 

andra fasen med samma villkor. Har de en option på de verken hos leverantören, har de 
beredskap att leverera de. Skulle förutsättningarna förändras att det inte längre är gångbart att 

bygga en anläggning kan de avbryta faser (ibid.). När det gäller riktigt stora parker bygger 
Statkraft ofta stegvis d.v.s. i etapper. Det rör sig då om cirka 20 vindkraftverk eller fler i en 
park. Ofta krävs en stor organisation, många kranar, mycket folk, service centren ska byggas 

osv. Anledningen till att det byggs i etapper är alla parameterar som stora projekt är beroende 
av. Parametrarna måste vara samspelta för att det ska fungera. För att riskminimera är det bra 

att dela upp i etapper. Mindre anläggningar är lämpligt att bygga på en och samma gång 
(Fredriksson, 2015a). Enligt Fredriksson (2015b) är anledningen att de mindre anläggningarna 
är mindre kapitalintensiva än stora anläggningar samt att stora anläggningar kräver betydligt 

mer personal och maskiner (ibid.). 
  

Val av plats och vindmätningar 
Statkraft Södra befinner sig i en unik situation beroende på att de samarbetar med stora 
skogsbolag, vilket gör att de har väldigt mycket mark att tillgå. De måste dock alltid följa 

Miljöbalken och göra en lokaliseringsprövning dvs. en utredning av de områden som är mest 
lämpade. Statkraft Södra har en stor portfölj med många projekt som de värderar några gånger 

per år. Detta för att successivt arbeta med de bästa projekten av anledningen att de ska äga 
anläggningen. 
Statkraft Södra mäter vinden genom vindmätningsmaster. Dessa master ska vara 

representativa för den navhöjd11 som de tror att vindkraftverken ska ha. Vinden mäts i minst 
12 månander. Skulle vinden visa sig sämre än vad bolaget tänkt, skrivs en rapport med 

rekommendation till styrelsen att fatta beslut om nedläggning av projektet. Vid de fall där 
projektet pågått väldigt länge kan de alltid fråga marknaden om intresse, eftersom vissa har 
andra avkastningskrav än dem. Dock är normalförfarandet för Statkraft Södra att driva det 

själva (Fredriksson, 2015b). 
 

4.6.4 Tillståndsprocessen 

Innan tillståndsprocessen 
Innan tillståndsprocessen undersöks känd data, vindresurser, kommunalöversiktsplan, 

försvarsmakten osv. En nära dialog med markägarna förs samt att vindmätningar görs på 
området. De skickar även ut remissförfrågningar till berörda myndigheter, t.ex. luftfartsverket, 

försvarsmakten osv. Det görs för att undersöka om det finns hinder som de inte kan se direkt. 
Parallellt med det mäter Statkraft Södra vinden. När vinden är mätt och remisserna är 
godkända tar de ett DG1 beslut. Det innebär att det ska finnas en strategi och en plan för hur 

tillståndsfasen ska genomföras (Fredriksson, 2015a).  
 

Tillståndsprocessen 
Tillståndsfasen innehåller b.la. samråd med allmänheten, inventering av natur och kultur 
värden, vilka områden inom arrendeområdet som är lämpliga att placera vindkraftverk på ect. 

Samråd är till för att få information till inventeringarna samt för att övriga intressenter ska få 
tillfälle att framföra sina synpunkter på projektet. Därefter skrivs en ansökan. I 

tillståndsansökan tas en etableringsanalys fram som bygger på genomförda inventeringar, 
vindanalys, samrådet med allmänheten, remissvar från kommun och Länsstyrelse, försmakten, 
luftfartsverket ect. Ansökan består av miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan. När 

ansökan är färdig prövas den av miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen som skickar ut 

                                                                 
11

 Navhöjd är avståndet från marken till rotorns nav (Wizelius, 2007) 
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den på remiss till allmänhet osv. Därefter görs en prövning och beslut tas till tillstånd eller 

inte (Fredriksson, 2015a).   
 

Överklaga 
Enligt Fredriksson (2015a) hamnar Statkraft Södra vid överklagande hos Mark- och 
miljödomstolen. Därefter är det åter möjligt att överklaga till Mark- och miljööverdomstolen. 

När prövningen är klar, vinner tillståndet laga kraft. I vissa fall kan Statkraft Södra förlora 
tillståndet vilket gör att projektet dör, alternativt ny tillståndsprocess. Om dock Mark- och 

miljööverdomstolen anser att projektområdet inte är lämpligt för vindkraft finns det väldigt 
starka anledningar till att projektet är olämpligt och någon ny ansökan ska då inte tas fram. 
Det innebär att projektet avslutas utan att någon ny anläggning byggs (ibid.).  

 
Tillstånd 

Statkraft Södra har tillstånd liggande som vunnit laga kraft men där de inte tagit 
investeringsbeslut. Anledningen är att de gör detaljprojektering av tillståndet. 
Detaljprojekteringen visar om projektet kommer tas till investeringsbeslut eller inte 

(Fredriksson, 2105a). 
  

4.6.5 Osäkerheter i vindkraftsprojekt 

Fredriksson (2015a) anser att den största osäkerheten i vindkraftsprojekt är den kommunala 
tillståndsprövningen eftersom den är väldigt svår att på förhand förutsäga. Statkraft Södra kan 

inte heller påverka det utan bara förhålla sig till det (ibid.).  
 

Elpris 
Enligt Fredriksson (2015a) använder Statkraft Södra sig av prognoser på energipriser och 
valutakurser för att hantera variationer i elpris. Statkraft Södra har rätt bra kontroll på hur 

energipriserna varierar över tid. Bolaget gör alltid valutasäkringar i sina projekt (ibid.). 
 

Elcertifikat och ränta  
Förändring i elcertifikat slår på investeringskalkylen menar Fredriksson (2015b). För att 
hantera förändringar tar Statkraft Södra bland annat hjälp av institut som bedömer 

utvecklingen. Det sker hela tiden en naturlig förändring, vilket bara Statkraft Södra får 
acceptera. Statkraft Södra gör ändå prognos för elcertifikatpriset över vad de tror om 

framtiden över hela projektets livslängd. Samma sak gällande ränta (ibid.). 
 
Nationell energipolitik 

Fredriksson (2015a) anser att det är väldigt bra att hela tiden arbeta enligt en flexibel modell, 
som dels är stegvis och dels så att de inte låser sig för tidigt till någonting när det bland annat 

sker förändringar i den nationella energipolitiken (ibid.).  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



48 
 

5. Analys 
 

I detta kapitel diskuteras studiens analys. Studiens empiri analyseras med utgångspunkt i den 
existerande teori som tidigare presenterats i studien. Insamlad empiri och framtagen teori 

utgör underlag till att resonera oss fram till ett svar på forskningsfrågan som tidigare ställdes 
i studien. 
 

I det som följer kommer reala optioner identifieras med hjälp av hantering av osäkerheter i 
vindkraftsprojekt och analyseras mot de reala optioner som påträffats i referensramen. Till det 

ligger vår analysmodell som grund (se avsnitt 2.7.2). Empirin i studien har analyserats med 
stöd från referensramen. Analysen resulterar i olika typer av reala optioner som förefaller i 
vindkraftsprojekt. Ingen av de studerade bolagen använder begreppet reala optioner, vilket 

ledde till att egna kopplingar till begreppet har gjorts.  

 

5.1 Tillvägavängssätt av analys 
För att få en helhetskänsla i analysen har referensram och empiri noga lästs igenom 
upprepande gånger. Syftet i studien bidrog till att sortera ut data som var relevant i empirin, i 

detta fall data gällande reala optioner. Det gör att fokus ligger på reala optioner i analysen. 
För att kunna finna betydelsefulla delar i empirin att använda i analysen har även kodning 

använts här eftersom empirin har lästs igenom upprepande gånger (Trost, 2005, s. 133). På så 
sätt uppkom sådant som var intressant att fundera vidare på, i vårt fall intressanta uttalanden 
från respondenterna som berörde reala optioner. Dessutom uppkom intressanta tankegångar 

som kunde kopplas till reala optioner. Betydelsefulla delar i empirin som innehöll relevant 
information till syfte och forskningsfråga markerades i texten och valdes ut för att sedan 

koppla an till den existerande teorin. Därefter påbörjades studiens analys.  
 
I analysen har relevanta utsagor från respondenterna från de studerade bolagen kopplats till 

existerande teori med utgångspunkt i de aspekter som syftet i studien föranleder. Kopplingar 
har gjorts för att kunna identifiera reala optioner i vindkraftsprojekt och för att finna möjliga 

sätt att tillämpa reala optioner i vindkraftsprojekt. De betydelsefulla utsagorna som har valts 
ut i empirin, där antydningar till reala optioner visats sig, har grupperats i avsnitt för 
respektive real option och redovisas under respektive avsnitt i detta kapitel. Avsnitten har en 

gemensam innebörd vad gäller respektive real option och har valts ut på grund av deras 
centrala budskap i intervjuerna. Avsnitten i analysen är uppdelade på detta sätt för att tydligt 

koppla relevant empiri till respektive real option från referensramen, för att kunna identifiera 
reala optioner i vindkraftsprojekt. Detta för att slutligen besvara studiens forskningsfråga. De 
tre studerade bolagen diskuteras och analyseras under avsnitt för respektive real option i 

analysen. Varje avsnitt inleds med belägg för att därefter lyfta fram helheten av det som 
analyseras. Anledningen till att analysen struktureras efter de reala optionerna som 

identifierats är för att vi anser att det ger en bättre bild av fenomenet som studien fokuserar på 
och att avsnitten tillsammans kompletterar varandra till en helhetsyn på reala optioner. Med 
denna struktur vill vi även få fokus på analys av respektive real option. Därför analyseras 

respektive real option på ett och samma ställe i analysen där alla tre studerade bolag ingår. 
Varje avsnitt avslutas med en samlad bild av det som analyserats. På så sätt skildras 

generaliseringen av de reala optionerna tydligare anser vi.     
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5.2 Traditionell investeringsbedömning 
Analysen av traditionella metoder för investeringsbedömning i vindkraftsprojekt är ett 
delmoment för att fortsättningsvis kunna analysera reala optioner i vindkraftsprojekt.  

 
I studiens empiri (se avsnitt 4.4.1) fastställs det att Varberg Energi endast använder en av tre 

traditionella metoder vid investeringsbedömning, vilken är nuvärdesmetoden. Öhman (2015a) 
från Varberg Energi anser att metoden är tillräckligt bra vid värdering av riskfyllda projekt. 
Varberg Energi arbetar med olika scenarion d.v.s. tänkta utfall för att hantera förändringar i 

marknadsförhållanden (ibid.).   
Det fastställs även utifrån empirin (se avsnitt 4.5.1) att Arise använder två av tre traditionella 

metoder vid investeringsbedömning, vilka är nuvärdesmetoden och IRR. Hägg (2015) från 
Arise anser att metoderna är tillräckligt bra vid värdering av riskfyllda projekt men att andra 
faktorer även måste tas hänsyn till. För att hantera osäkerheter i kalkyler tas olika scenarier 

fram för t.ex. elpris (ibid.).  
Vidare fastställs det utifrån empirin (se avsnitt 4.6.1) att Statkraft Södra använder pay-back 

metoden, nuvärdesmetoden och IRR. Fredriksson (2015a) från Statkraft Södra anser att 
metoderna är en grundförutsättning för att det ska bli ett projekt men att även andra 
parameterar måste bedömas. Statkraft Södra arbetar med olika scenarier för att ta hänsyn till 

osäkerheter i kalkylerna (ibid.).  
 

5.2.1 Summering av traditionell investeringsbedömning 

Som i tidigare forskning gällande användning av metoder för investeringsbedömning överlag 
och för vindkraftsprojekt (se Miller & Park, 2002; Neely & Neufville, 2001; Wizelius, 2007) 

används vanligen pay-back metoden, nuvärdesmetoden och IRR vid värdering av olika 
investeringsalternativ. Det var ett väntat resultat att nuvärdesmetoden används i alla tre 
studerade bolag eftersom metoden enligt tidigare forskning länge har använts för att värdera 

olika investeringsalternativ (Miller & Park, 2002). Det var ett oväntat resultat att pay-back 
metoden endast används av ett av tre studerade bolag och att IRR endast används av två av tre 

studerade bolag eftersom även dessa metoder länge har använts för att värdera investeringar 
(ibid.). En anledning till att vissa metoder inte används i de studerade bolagen kan beror på att 
metoderna har vissa begränsningar, särskilt när det gäller naturresurssektorn eftersom 

outputpriserna där är instabila (Schwartz & Trigeorgis, 2001, s. 150). 
 

Enligt tidigare forskning är traditionella metoder för investeringsbedömning otillräckliga vid 
värdering av riskfyllda projekt (Neely & Neufville, 2001). Metoderna medför stor osäkerhet 
eftersom de innehåller antaganden om räntor, elpris m.m., vilket gör att en känslighetsanalys 

bör innefattas. En känslighetsanalys används för att beräkna hur det ekonomiska utfallet 
påverkas av förändringar i t.ex. elcertifikat, elpris och ränta (Wizelius, 2007).  

Utifrån empirin (se avsnitt 4.4.1; 4.5.1) fastställs det att Varberg Energi och Arise anser att de 
traditionella metoderna är tillräckligt bra vid värdering av riskfyllda projekt. Inget av bolagen 
använder begreppet känslighetsanalys. Dock kan tydliga kopplingar göras till att metoden 

ändå används. I empirin som belyser Varberg Energi och Arise framkommer det att 
osäkerheter i vindkraftsprojekt hanteras genom olika scenarier gällande bland annat 

produktion och elpris (Hägg, 2015; Öhman, 2015a). Det karakteriserar känslighetsanalyser (se 
Wizelius, 2007, s. 357). Det var ett väntat resultat att känslighetsanalyser innefattas i 
investeringsbedömning i de två bolagen eftersom tidigare forskning påpekat att det bör 

användas för att hantera osäkerheter. Att känslighetsanalyser innefattas kan vara en anledning 
till att Varberg Energi och Arise anser att de traditionella metoderna för 

investeringsbedömning är tillräckligt bra vid värdering av riskfyllda projekt.  
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Det som skiljer Statkraft Södra från övriga bolag är att Fredriksson (2015a) aldrig ansåg att de 

traditionella metoderna för investeringsbedömning är tillräckligt bra metoder vid 
investeringsbedömning. Gemensamt med Varberg Energi och Arise är dock att även tydliga 

indikationer kan göras till att även Statkraft Södra använder känslighetsanalyser eftersom de 
arbetar med olika scenarier (ibid.). 
 

Vidare framkommer det i empirin att Arise och Statkraft Södra är medvetna om att 
traditionella metoder för investeringsbedömning inte går att lita på fullt ut eftersom de även 

påpekade att andra parameterar måste tas hänsyn till (Fredriksson, 2015a; Hägg, 2015). 
Varberg Energi ansåg däremot att nuvärdesmetoden, som är den metod de använder är, 
tillräckligt bra vid värdering av riskfyllda projekt, detta utan att påpeka att andra parametrar 

måste beaktas (Öhman, 2015a). Att det inte framkommer att andra parametrar kompletteras 
till nuvärdesmetoden i Varberg Energi kan ytterligare tyda på att användandet av 

känslighetsanalyser spelar en stor roll till att metoden anses som tillräckligt bra vid värdering 
av riskfyllda projekt. Utan känslighetsanalyser kanske de inte hade tyckt att nuvärdesmetoden 
hade varit tilläckligt bra.  

Ytterligare en anledning till att Varberg Energi och Arise anser att traditionella metoder för 
investeringsbedömning är tillräckligt bra vid värdering av riskfyllda projekt kan bero på att de 

använder sig av reala optioner. Enligt tidigare forskning är reala optioner en komplettering till 
de traditionella metoderna vid värdering av riskfylla investeringar (Park & Herath, 2000).   
 

5.2.2 Samlad bild av traditionell investeringsbedömning 

Vår samlade bild av de tre studerade bolagen är att tre använder nuvärdesmetoden, två 

använder IRR och ett använder pay-back metoden. Det som betonas är att inget av de 
studerade bolagen litar på en enda metod utan kompletterar flera av de traditionella metoderna 
vid investeringsbedömning. Även känslighetsanalys är en metod som kan säkra en investering 

och som används i bolagen. Att de studerade bolagen kombinerar ovanstående 
beräkningsmetoder kan bero på att de vill få fram en säkrare bild över investeringsbeslutet 

eftersom framtiden är svår att förutspå.  
 

5.3 Option att skjuta upp investeringar 
Enligt Öhman (2015a) från Varberg Energi kan bolaget besluta att vänta med en investering 
några år, när tillstånd vunnit laga kraft, av den anledningen att priset på el och elcertifikat kan 

stiga i framtiden (se avsnitt 4.4.2).  
Enligt Fröding (2015a) från Arise har Arise tillstånd liggande som ännu inte utnyttjas. 
Anledningen är att prisvariationer har förekommit och tillstånden är inte lönsamma idag då de 

baseras på tidigare beräkningar av priset på el och elcertifikat. Om det händer något med 
priset på vindkraft eller med elpriset kan Arise bygga av de tillstånd som ligger (se avsnitt 

4.5.3) (ibid.).  
 
5.3.1 Summering av option att skjuta upp investeringar  

Tidigare forskning påvisar att osäkerhet i elpris och elcertifikatpris existerar. Prisvariationer i 
dessa faktorer gör de till osäkra faktorer eftersom det påverkar intäkter (se avsnitt 2.6.1). När 

beslut är godkänt av Länsstyrelsen har verksamhetutövaren rätt enligt villkor och 
inskränkningar som framgår av beslutet att bygga och driva en vindkraftsanläggning 
(Energimyndigheten, 2007). Ett tillstånd måste, oftast, tas i anspråk fem år efter att tillståndet 

gavs (Eriksson, 2015a). Det innebär att en projektör har en rättighet till att bygga 
vindkraftverk utifrån det som står i tillstånden men inte en skyldighet till att bygga eftersom 

tillstånd oftast får hållas i fem år. När en beslutsfattare innehar en rätt men inte en skyldighet 
till att utföra en handling föreligger en option (Boute et al., 2004). 
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Den option som föreligger i både Varberg Energi och Arise är optionen att skjuta upp 

investeringar. Enligt Trigeorgis (2005) innebär optionen att skjuta upp investeringar att 
företag kan vänta med investeringsbeslut tills osäkerheten på marknaden är under kontroll och 

mer information är tillgänglig. Trigeorgis anser att optionen är viktig när det bland annat 
gäller utveckling på pris och tar som exempel mineralpriser i gruvprojekt, där investeringar 
genomförs då mineralpriserna är tillräckligt höga men genomförs inte om priserna är låga 

(ibid.).  
 

Varberg Energi tillämpar optionen när de väljer att avvakta med investeringen tills mer 
information är tillgänglig kring elpriset och elcertifikatpriset. Detta för att investera när priset 
är högre. Arise tillämpar optionen när de väljer att hålla på ett olönsamt tillstånd, detta för att 

se hur priset utvecklar sig tills investeringsläget är rätt och tillståndet kan bli lönsamt att 
utnyttja igen. Det framgår tydligt att både Varberg Energi och Arise väljer att inte genomföra 

en investering så länge priserna är låga vilket tydligt kan kopplas till vad Trigeorgis (2005) tar 
som exempel gällande mineralpriser i gruvprojekt då investeringar skjuts upp när priserna är 
låga.  

 
Vidare infinner sig en flexibilitet i båda bolagen när de väljer att samla in ny information 

kring elpris och elcertifikatpris och avvakta med investeringarna tills priserna är högre. På 
detta sätt hanterar de osäkerheten som föreligger i prisvariationer och de kan ändra sitt 
handlande efter den nya informationen, vilket ökar investeringens lönsamhet. Det kan tydligt 

kopplas till vad Trigeorgis (2005) säger om att optionen att skjuta upp investeringar kan 
minska osäkerhet genom att avvakta med investeringen och på det sättet förbättra 

investeringens lönsamhet. Genom att Arise ändrar sitt handlande och skjuter upp 
investeringen kan de bygga av tillstånden som ligger om priset på vindkraft eller el ändras, 
vilket innebär att projektet läggs om baserat på den nyaste informationen (se avsnitt 4.5.3).   

 
Enligt Miller och Park (2002) fattas ett investeringsbeslut direkt eller aldrig snarare än att det 

fördröjs vid utövandet av traditionella investeringsbedömningsmetoder. Hade Varberg Energi 
och Arise endast använt sig av de traditionella metoderna för investeringsbedömning hade de 
inte innehaft flexibiliteten till att kunna skjuta på investeringen tills priserna ändras.  

Enligt Miller & Park (2002) kan osäkra marknadsförhållanden dras nytta av genom att vara 
flexibel. Genom att Varberg Energi och Arise använder sig av den reala optionen att skjuta 

upp investeringar ger det dem en flexibilitet till att ändra sitt handlande genom att kunna 
fördröja investeringsbeslutet tills priserna är lönsamma. På så sätt har de tagit nytta av osäkra 
marknadsförhållanden och kan göra en lönsammare investering längre fram baserat på ny 

information om priset.  
 

5.3.2 Samlad bild av option att skjuta upp investeringar  

Vår samlade bild är att två av tre studerade bolag utnyttjar optionen att skjuta upp 
investeringar. Det som betonas är att optionen används i samband med utveckling på elpris 

och elcertifikatpris och bolagen innehar flexibiliteten till att fördröja ett investeringsbeslut när 
de använder sig av optionen. Vidare betonas det att både Varberg Energi och Arise väntar 

med investeringar på grund av just prisvariationer i elpris och elcertifikatpris. 
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5.4 Option att göra stegvisa investeringar vid projektering av vindkraft 
Under analysens gång uppkom det att optionen att göra stegvisa investeringar kan utföras på 
två sätt i vindkraftsprojekt. Dels vid projektering av vindkraft som analyseras i detta avsnitt 

och dels vid byggnation av vindkraftsparker som analyseras i nästkommande avsnitt (se 
avsnitt 5.5).  

 
Enligt Öhman (2015b) från Varberg Energi tar bolaget kontakt med markägare innan 
tillståndsprocessen. Vidare mäter de vinden och gör olika inventeringar. Under 

tillståndsprocessen sker bland annat samråd (se avsnitt 4.4.3) (ibid.).  
Fröding (2015a) från Arise uttrycker tydligt att de jobbar med delsteg i vindkraftsprojekt som 

måste pareras längs med vägen eftersom det ständigt händer saker i projektet. Vid alla steg 
kan projektet avbrytas om det går dåligt (se avsnitt 4.5.2). Stegen Arise arbetar med är bland 
annat kontakt med markägare och kommun, vindmätning, och inventering. Vidare är Fröding 

väldigt tydlig med den flexibilitet som delstegen för med sig genom att ett projekt kan avbytas 
med minsta möjliga nedlagda kostnad om det inte längre är lönsamt (se avsnitt 4.5.3) (ibid.).  

Enligt Fredriksson (2015a) från Statkraft Södra har bolaget skapat en modell, så kallad state 
gate modell. Modellen följs stegvis och det medför att de kan avbryta ett projekt. Delstegen är 
bland annat DG0 som bland annat innehåller vinmätningar. Vidare finns DG1 som innehåller 

samråd- och tillståndsprocess. Ytterligare steg är DG2, DG3, DG4 och DG5 (se avsnitt 4.6.2) 
(ibid.).  

 
5.4.1 Summering av option att göra stegvisa investeringar vid projektering av vindkraft 

Trots att Varberg Energi inte är lika tydliga som de övriga bolagen med att påpeka att de 

arbetar med delsteg i vindkraftsprojekt och den flexibilitet som delstegen innehar, syns dock 
tydliga indikationer på att deras projektering (se avsnitt 4.4.3) sker i de steg som följer 
tidigare forskning (se avsnitt 2.6.3) kring projektering för vindkraft, bland annat vindmätning 

och inventeringar. 
 

Enligt Neely & Neufville (2001) fattas beslut en gång i början av ett projekt och det är sedan 
oförändrat under projektets livslängd när det gäller traditionella metoder för 
investeringsbedömning. Hade Varberg Energi, Arise och Statkraft Södra endast använt sig av 

de traditionella metoderna för investeringsbedömning hade de inte innehaft flexibiliteten till 
att fatta beslut i projektet allteftersom förhållanden förändras. Vidare menar Neely & 

Neufville (2001) att metoden gällande reala optioner hanterar risker och att chefer kan fatta 
framtida beslut gällande ett projekt allteftersom osäkerheten blir löst.  
 

En tydlig koppling kan göras till att de tre studerade bolagen fattar framtida beslut gällande 
projekt allteftersom osäkerheten blir löst då de t.ex. mäter vinden, gör investeringar, kontakta 

markägare och kommun gällande planerad mark och baserat på information kring det fattas 
framtida beslut gällande att gå vidare med projektet eller avbryta det. Därav framgår det att de 
tre studerade bolagen arbetar flexibelt och att de använder sig av reala optioner, i det här fallet 

optionen att göra stegvisa investeringar vid projektering av vindkraft.  
Vid stegvisa investeringar kan ett företag välja att göra investeringar etappvis. På det sättet 

uppstår möjligheten att tydligt se om projektet ska fortsätta eller om det ska avbrytas vid ett 
givet stadium baserat på den nyaste informationen, t.ex. om förhållandena skulle förändras 
och visa sig ogynnsamma (Huchzermeier & Loch, 2001;Trigeorgis, 2005). Alla tre bolagen 

följer tydligt tidigare forskning för projektering av vindkraft som sker stegvis (se avsnitt 
2.6.3). I studiens empiri (se avsnitt 4.4.3, 4.5.3; 4.6.4) fastställs det att hela projekteringen av 

vindkraft visar en tydlig indikation på optionen att göra stegvisa investeringar. Enligt 
Wizelius (2007, s. 303) ger varje steg en antydan till om projektet är värt att ta till näsa steg 
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eller om det bör avslutas. Då alla tre studerade bolag innehar möjligheten att utnyttja optionen 

innehar de flexibilitet att vid ogynnsam förändring i projektet avbryta det vid ett givet stadium 
men även flexibilitet till att expandera på gynnsamma projekt (Neely & Neufville, 2001). 

 
5.4.2 Samlad bild av option att göra stegvisa investeringar vid projektering av vindkraft 

Vår samlade bild är att tre av tre studerade bolag använder optionen att göra stegvisa 

investeringar vid projektering av vindkraft. Vidare är vår samlade bild att hela projekteringen 
av vindkraftsprojekt sker på ett flexibelt sätt då det genomförs stegvis. Det som betonas är att 

projektet vid varje steg i projekteringen kan avbrytas om det visar olönsamma förutsättningar 
för projektet. Värt är också att betona att Statkraft Södras state gate modell tydligt kan 
representera optionen att göra stegvisa investeringar.  

 

5.5 Option att göra stegvisa investeringar vid byggnation av vindkraftspark 
I empirin framkommer det att varken Varberg Energi eller Arise utnyttjar möjligheten till att 
bygga stegvisa investeringar i sina vindkraftsprojekt (se avsnitt 4.4.2; 4.5.2). 

Statkraft har ett utvecklingsbolag i norra Sverige, Statkraft SCA vind AB. Fredriksson 
(2015a) från Statkraft Södra menar att de bygger betydligt större anläggningar i Statkraft SCA 
vind AB, cirka 20 vindkraftverk eller fler. Byggfaserna delas därför upp i etapper av den 

anledningen att större anläggningar är mer kapitalintensiva än mindre. Fredriksson (2015b) 
menar att optionsavtal mot t.ex. verksleverantörer kan förhandlas fram genom att arbeta på 

detta sätt där de har option på att verkställa andra fasen med samma villkor som första fasen 
(ibid.). Att jobba i etapper gör att de kan avbryta projektet om förutsättningarna förändras till 
att det inte längre är gångbart att bygga en anläggning (se avsnitt 4.6.3) (Fredriksson, 2015a).  

 
5.5.1 Summering av option att göra stegvisa investeringar vid byggnation av 

vindkraftspark  

Att Statkraft SCA bygger stegvisa investeringar d.v.s. i etapper, vid större anläggningar gör 
att de innehar möjligheten till att avbryta projektet om förutsättningarna förändras till det 

sämre, vilket tydligt kan kopplas till optionen att göra stegvisa investeringar.  
Enligt Trigeorgis (2005) handlar optionen att göra stegvisa investeringar om att företag kan 
välja att göra investeringar etappvis för att i framtiden kunna investera fullt ut. På detta sätt 

kan de ta lärdom av omvärlden och även skaffa sig förberedelser inför kommande 
investeringar. Huchzermeier & Loch (2001) menar att optionen möjliggör att vid varje steg 

besluta om projektet ska fortsätta eller om det ska överges baserat på den nyaste 
informationen. 
Vidare påvisar det att Statkraft SCA är flexibla då de omformar projektet mot bakgrunden av 

teknisk förändring eller marknadsförändring om t.ex. förutsättningarna förändras (Neely & 
Neufville, 2001). Att Statkraft SCA bygger större anläggningar stegvis, gör att de innehar 

flexibilitet till att ändra sitt handlande i projektet utifrån ny information kring teknisk 
förändring eller marknadsförändring och utifrån det avbryta projektet vid ogynnsam 
utveckling. 

 
Enligt Trigeorgis (2005) är stegvisa investeringar speciellt värdefulla i FoU branscher 

eftersom dessa branscher är mycket osäkra, innehåller lång utveckling eller är av storskaligt 
byggande (ibid.) Att Statkraft SCA använder denna option påvisar att optionen utnyttjas vid 
storskaligt byggande då de använder optionen vid större anläggningar.  

Enligt Boute et al., (2004) kan reala optioner definieras som möjligheter att svara på 
förändrade förhållanden av ett projekt där möjligheterna till att ändra projektet består av 

rättigheter och innebär inga skyldigheter till att vidta åtgärder i framtiden. Optionsavtalen som 
Statkraft SCA kan förhandla fram kan tydligt kopplas till detta. Vid ett giltigt optionsavtal 
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innehar Statkraft SCA rätten att verkställa andra fasen med samma villkor som första men 

skulle förutsättningarna förändras till det sämre har de inga skyldigheter till att genomföra 
framtida faser i projektet. Genom det arbetssättet skapar Statkraft SCA flexibilitet till att 

ändra sitt handlande och på det sättet undvika att bygga en olönsam anläggning om 
förutsättningarna förändras.  
 

5.5.2 Samlad bild av option att göra stegvisa investeringar vid byggnation av 

vindkraftspark 

Vår samlade bild är att ett av tre studerade bolag använder optionen att göra stegvisa 
investeringar vid byggnation av vindkraftsparker. Det som betonas är att optionen utnyttjas 
endast vid byggnation av större vindkraftsparker där gränsen för en stor vindkraftspark går vid 

cirka 20 vindkraftverk (Fredriksson, 2015a). Vidare betonas det att en stor flexibilitet infinner 
sig genom optionsavtal.  

 

5.6 Option att expandera 
Enligt Öhman (2015a) bygger Varberg Energi alltid lika många vindkraftverk som det står i 
tillståndsprövningen av den anledningen att det blir sämre ekonomi om det byggs färre (se 
avsnitt 4.4.2). 

Enligt Fröding (2015b) från Arise bygger Arise det antal vindkraftverk som är mest lönsamt 
efter att tillståndet vunnit laga kraft. De ansöker alltid om den största möjliga störning som 

kan uppkomma i området för att därefter välja bort de vindkraftverk som anses som 
olönsamma att bygga. Arise bygger nästan alltid färre verk än vad tillståndet anger (se avsnitt 
4.5.2) (ibid.).  

Enligt Fredriksson (2015a) från Statkraft Södra har bolaget tillstånd liggande som ännu inte 
utnyttjats av den anledningen att bolaget väntar med detaljprojekteringen tills tillståndet 
vunnit laga kraft (se avsnitt 4.6.4). Det görs för att kunna bygga den mest optimala 

vindkraftsparken eftersom förutsättningarna förändras. Det innebär att Statkraft Södra kan 
bygga färre vindkraftverk än de planerat och sökt tillstånd för (se avsnitt 4.6.3) (ibid.). 

 
5.6.1 Summering av option att expandera 

Enligt tidigare forskning uppstår en expansionsoption om ett företag planerar för en viss 

överkapacitet under normala produktionsförhållanden (Sandahl & Sjögren, 2005). 
Genom att Arise och Statkraft Södra ansöker om maximalt antal vindkraftverk skapar de sig 

en expansionsoption. Gällande optionen att expandera kan en dyrare teknik med inbyggd 
flexibilitet medvetet väljas för att utöka produktionen, om det blir önskvärt. Optionen antyder 
även att företag kan utöka omfattningen av produktionen om marknadsförhållandena blir 

gynnsammare än väntat (Brealey et al., 2014, s. 258-259). 
 

Enligt Fredriksson (2015a) från Statkraft Södra handlar det mycket om att skapa sig 
flexibilitet eftersom tillståndsfasen är så pass lång och det är viktigt att inte låsa sig i ett för 
tidigt skede. Genom att Statkraft Södra skapar sig denna flexibilitet innehar de möjligheten att 

längre fram använda en bättre utvecklad teknik eftersom de inte projekterar för exakt antal 
vindkraftverk som ska byggas i tillståndsprocessen utan endast för det maximala. En tydlig 

koppling kan därför göras till optionen att expandera. Genom att arbeta på detta sätt innehar 
Statkraft Södra flexibilitet till att anpassa sig efter marknadsförändringar som t.ex. bättre 
utvecklad teknik och genom det kunna utöka produktionen genom att bygga färre 

vindkraftverk men ändå få en bättre anläggning och högre produktion än vad de förutspådde i 
projekteringen (ibid.).  
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Även en tydlig koppling till Arise och optionen att expandera kan göras eftersom Arise är 

flexibla i sitt arbetssätt på samma sätt som Statkraft Södra.  Bolaget ansöker om maximalt 
antal vindkraftverk för att därefter bygga den vindkraftspark som anses som mest optimal när 

tillstånd vunnit laga kraft (Fröding, 2015b).  På detta sätt låser de sig inte heller i ett för tidigt 
skede, vilket gör att även Arise skapar sig flexibilitet till att välja en bättre utvecklad teknik 
för att bygga den optimalaste vindkraftsparken. 

 
Optionen att expandera kan inte kopplas till Varberg Energi eftersom bolaget alltid bygger 

lika många vindkraftverk som de sökt tillstånd för. Det innebär att de inte skapar sig 
flexibilitet till att bygga det antal vindkraftverk som anses som optimalast i nuläget, utan 
bygger det antal vindkraftverk som var lönsammast när tillståndsprocessen påbörjades.  

 
5.6.2 Samlad bild av option att expandera  

Vår samlade bild är att två av tre studerade bolag använder optionen att expandera av den 
anledning att de bygger den optimalaste vindkraftsparken när tillstånd vunnit laga kraft. Det 
som betonas är att optionen medför en flexibilitet till att kunna välja en bättre utvecklad 

teknik och både Arise och Statkraft Södra skapar sig möjligheten till en högre produktion 
samtidigt som färre vindkraftverk behöver byggas då tekniken är bättre idag än den var förut.  

 

5.7 Ytterligare resultat – Strategier i företag  
Under detta avsnitt presenteras ytterligare resultat som uppstått under studiens gång. 
Resultatet kan inte kopplas till någon av de reala optionerna i studien men har en 
betydelsefull anknytning till reala optioner i helhet eftersom resultatet berör flexibilitet.  

 
Enligt Öhman (2015a) ägs Varberg Energi av kommunen. Bolaget har ett ägardirektiv från 
kommunen som styr vad de ska göra. Varberg Energis strategi är att 30 % av elhandel ska 

vara egen-producerat (se avsnitt 4.4.1:4.4.3) (ibid.). 
Enligt Fröding (2015a) var Arise strategi från början att utveckla projekt, bygga vindkraftverk 

och äga vindkraftsparker. Men förutsättningarna på marknaden förändrades och Arise 
utvecklar idag projekt, bygger vindkraftverk men säljer dem till någon annan (se avsnitt 4.5) 
(ibid.).  

 
5.7.1 Summering av ytterligare resultat – strategier i företag 

Som framgår i referensramen (se avsnitt 2.2.1) definieras ”strategi som plan” som en avsiktlig 
riktlinje för att en specifik situation ska hanteras och att mål som är bestämda över en viss tid 
ska uppnås (Melander & Nordqvist, 2008).   

En analys i enlighet med den traditionella strategin; strategi som plan, kan kopplas till 
Varberg Energi, då bolagets strategi är att 30 % av elhandel ska vara egen-producerat. Deras 

strategi är i förväg utarbetad, följer en avsiktlig riktlinje och riktas mot särskilda mål som är 
uppsatta över en viss tid. Vidare är Varberg Energi ägda av kommunen och styrs av ett 
ägardirektiv, vilket innebär att bolaget inte kan styra över vad de ska göra.  

 
Som framgår i referensramen (se avsnitt 2.2) är strategi ett handlingsmönster över tiden som 

medvetet och konsekvent har tillämpats men det förekommer även att mönstret har vuxit 
fram. En framåtväxande strategi är inte planerad utan ha uppstått spontant utan medvetna 
beslut. Vidare är strategin en reaktion på möjligheter som uppstår (Nilsson et al., 2010). I det 

fallet har ett resultat uppstått utan att det planerades att följa det mönster som påvisades till 
slut (Melander & Nordqvist, 2008). 

Som framgår i empirin (se avsnitt 4.5) skulle en analys i enlighet med det den traditionella 
strategin: strategi som plan, leda till oriktiga slutsatser gällande Arise. Arise har inte följt en 
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förutbestämd avgränsad väg eftersom deras affärsmodell har växt fram under tiden då 

omvärlden förändrades. För att förstå Arises affärsmodell är den framåtväxande strategin mer 
effektiv och synliggörs genom beteende- och handlingsförändringar. Arises affärsmodell var 

från början att utveckla projekt, bygga vindkraftsparker och även äga dem. Eftersom 
förutsättningarna på marknaden förändrades har Arise varit flexibla då de istället har övergått 
till att utveckla projekt, bygga vindkraftsparker och därefter sälja dem och har på så sätt 

anpassat sin affärsmodell efter omständigheterna som rådde, i detta fall lägre elpris. 
Affärsmodell var något som växte fram i samband med att omvärlden förändrades, vilket 

gjorde att den inte hade planerats från början. Detta kopplar tydligt an till att det är ett resultat 
som uppstått utan att man planerade att följa det mönster som påvisades till slut (Melander & 
Nordqvist, 2008). Arise har större möjlighet att göra vad de vill till skillnad från Varberg 

Energi som styrs av kommunen. Det kan vara en anledning till att Arise kunde byta 
affärsmodell när omvärlden förändrades. 

 

Enligt Bowman & Moskowitz (2001) står reala optioner bokstavligen för värdet av framtida 
flexibilitet och baseras på antagandet att det finns en underliggande osäkerhet i projekt. Med 

tiden, uppenbarar sig den underliggande osäkerheten, och chefer kan anpassa strategier med 
hänsyn till det (ibid.). En underliggande osäkerhet förelåg kring Arise gällande elpriset. 

Denna osäkerhet uppenbarade sig med tiden, vilket var att avkastningen blev låg för de som 
äger vindkraftsparker, av den anledningen att elpriset idag är lågt. Avkastningen var inte 
tillräckligt hög för Arises ägare. Enligt Trigeorgis (2005) är det viktigt att ledningen använder 

sig av flexibilitet för att ha möjlighet att ändra sina planerade beslut om 
marknadsförhållandena förändras. Enligt Boute et al., (2004) tillåter reala optioner 

beslutsfattande att förstå och bedöma risker för att anpassa sina affärsstrategier efter 
förändringarna som sker på marknaden. En tydlig flexibilitet hos Arise kan kopplas till detta. 
Arise bytte sätt att jobba, då de valde att byta affärsmodell när marknaden förändrades, i detta 

fall på grund av att elpriset idag är lågt. Genom att Arise anpassade sin affärsmodell efter 
förändringarna som skedde på marknaden får de idag en högre avkastning när de säljer 

vindkraftsparker.  
 

5.7.2 Samlad bild av ytterligare resultat – strategier i företag 

Vår samlande bild av detta avsnitt är att strategier inte alltid är avsiktliga utan även 
framåtväxande. Det som betonas är att Arise varit flexibla under förändrande förhållanden 

eftersom deras affärsmodell växt fram i samband med att marknadensförhållanden 
förändrades och anpassats till vad som är bäst för Arise idag. Vidare betonas det att Varberg 
Energi följer den traditionella strategin, strategi som plan, eftersom deras strategi i förväg är 

utarbetad och följer en avsiktlig riktlinje.  
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6. Slutsats och förslag till fortsatt forskning 
 

Detta kapitel inleds med en kort sammanfattning av analysen. Vidare presenteras studiens 
tyngsta slutsatser som dras från studiens analys. I kapitlet besvaras även studiens 

forskningsfråga. Avslutningsvis presenteras uppsatsens bidrag och förslag ges till fortsatt 
forskning inom ämnesområdet. 
 

6.1 Sammanfattning av analys 
Ingen av de tre studerade bolagen använder sig av begreppet reala optioner i sin organisation. 

Dock infinner sig tydliga indikationer på att reala optioner ändå används i vindkraftsprojekt.   
 
Arise är det bolag som använder flest reala optioner, då de både använder optionen att skjuta 

upp investeringar, optionen att göra stegvisa investeringar och optionen att expandera.  
Statkraft Södra är det bolag som tydligast kan kopplas till optionen att göra stegvisa 

investeringar, då deras state gate modell förknippas med optionen att göra stegvisa 
investeringar vid projektering av vindkraft. Utöver det använder Statkraft Södra optionen att 
göra stegvisa investeringar vid byggnation av vindkraftsparker vid större anläggningar. Andra 

reala optioner som Statkraft Södra använder är optionen att expandera.  
Varberg Energi är det bolag som var svårast att identifiera reala optioner i och även det bolag 

som minst använder reala optioner. De reala optionerna som Varberg Energi använder är 
optionen att skjuta upp investeringar och optionen att göra stegvisa investeringar vid 
projektering av vindkraft.  

 
Utifrån både tidigare forskning (se avsnitt 2.6.1) och insamlad data (se avsnitt 4.4.4; 4.5.4; 

4.6.5) förekommer speciellt två faktorer som anses som osäkerheter i vindkraftsprojekt, 
ekonomiska faktorer och vindförhållanden. Denna studie kan konstatera att optionen att skjuta 
upp investeringar används i vindkraftsbolag för att hantera prisvariationer i elpriser och 

elcertifikatpriser.  
Vidare kan det konstateras att optionen att göra stegvisa investeringar används bland annat för 

att hantera osäkerheter i vindförhållanden, speciellt då projektören innehar möjligheten att 
avbryta ett projekt om vinden inte är tillräckligt bra när de använder denna option.  
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6.2. Slutsatser  
Syftet är att beskriva och analysera hur reala optioner tar sig uttryck i vindkraftsprojekt i 
Sverige. Detta för att skapa förståelse för om reala optioner används för att hantera den 

osäkerhet som föreligger i vindkraftsprojekt.  
 

Studien har undersökt flexibilitet i vindkraftsprojekt samt hur vindkraftsbolag arbetar för att 
hantera den osäkerhet som föreligger i vindkraftsprojekt. Därmed har studiens syfte uppnåtts 
och forskningsfrågan har besvarats.  

 
Studiens forskningsfråga var:  

Hur tar sig reala optioner uttryck i vindkraftsprojekt? 
 
Vår studie påvisar att av fem reala optioner i referensramen är det tre stycken som tar sig 

uttryck i vindkraftsprojekt. Vi kan dra slutsatsen att dessa är: 

 Optionen att skjuta upp investeringar 

 Optionen att göra stegvisa investeringar 

 Optionen att expandera 

 
Vi vill betona att alla tre studerade bolagen i de flesta fall är medvetna om hur de ska hantera 

de osäkerheter som föreligger i vindkraftsprojekt, vilket framkommer i analysen. Alla tre 
studerade bolag använder sig av flexibilitet som kan kopplas till reala optioner men de 
använder inte just begreppet reala optioner. Trots att begreppet reala optioner inte används i 

de studerade bolagen kan slutsatser ändå dras att reala optioner existerar i vindkraftsprojekt. 
 

Vidare drar vi följande slutsatser i studien:  
 

 Studien påvisar att bolag i vindkraftsbranschen samlar in ny information kring osäkra 

projekt och på så sätt skapar sig en flexibilitet till att ändra sitt handlande och 
omforma projektet efter de förutsättningar som föreligger idag, vilket kännetecknar 

reala optioner. 
 

 Varberg Energi och Arise utnyttjar inte optionen att göra stegvisa investeringar vid 

byggnation av vindkraftsparker av den anledningen att de bygger betydligt mindre 
vindkraftsparker än Statkraft Södra, vilket gör att vindkraftsparkerna är mindre 

kapitalintensiva och kan därför byggas på en och samma gång. 
 

 Varberg Energi utnyttjar inte optionen att expandera av den anledningen att bolaget 

låser sig i ett för tidigt skede när ansökan lämnats in. Varberg Energi bygger alltid det 
antal vindkraftverk som tillståndet anger, vilket baseras på en tidigare 

detaljprojektering. Arise och Statkraft Södra gör en detaljprojektering efter att tillstånd 
vunnit laga kraft. På det sättet skapar de sig en flexibilitet inför framtiden och kan 

bygga de antal vinkraftverk som ger den optimalaste vindkraftparken baserat på de 
aktuella förutsättningarna.  

 

 En generalisering kan inte dras i studien då studien endast baseras på tre 
vindkraftsbolag. För att studien ska bli representativ gällande reala optioner i 

vindkraftsprojekt behövs fler vindkraftsbolag studeras gällande reala optioner.  
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Dessa slutsatser är betydelsefulla i studien då de bidrar med viktigt information till att besvara 

studiens forskningsfråga. Vidare är slutsatserna betydelsefulla i den mån att de ger en insikt 
till varför reala optioner används och inte används i vissa sammahang i vindkraftsprojekt, 

vilket skapar förståelse för reala optioner i detta sammanhang. Vad vi har lärt oss av denna 
studie samt slutsatserna som dragits är att genom att använda reala optioner innehas 
flexibilitet till att ändra sitt handlande när förändringar sker som påverkar projekt, vilket 

vidare kan minska osäkerheter som föreligger kring vindkraftsprojekt. 
   

6.3 Uppsatsens bidrag 
 

 Som det tidigare framförts i studien har det genomförts tidigare studier kring 
investeringsbedömning i gruvprojekt som är av osäker karaktär, där användningen av 
reala optioner varit effektivt. Dock har vi inte funnit några studier kring reala optioner 

i vindkraftsprojekt, som är det som vår studie behandlar. Vår förhoppning med denna 
uppsats är därför att bidra med ökad förståelse för användningen av reala optioner i 

vindkraftsprojekt.  

 Förhoppningen med denna uppsats är även att ge en ökad förståelse kring de 

möjligheter som finns till att förbättra dagens investeringsbedömning utifrån de 
osäkerheter som kännetecknar vindkraftsprojekt, om reala optioner inkluderas.  

 Vidare finner vi att studien kan användas som underlag vid beslut om 

vindkraftsprojekt.  
 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
 

Utifrån föregående slutsatser har vi följande förslag till fortsatt forskning inom området: 
 

 Trigeorgis (2005) redogör i artikeln: Making use of real options simple: an overview 

and applications in flexible/modular decision making, kring åtta stycken reala 
optioner. I denna studie har endast fem reala optioner i vindkraftsprojekt tagits hänsyn 

till. Det skulle därför vara intressant med studier som inkluderar alla åtta reala 
optioner i vindkraftsprojekt. Detta för att undersöka om det finns fler än de tre reala 

optioner som denna studie kunnat identifiera i vindkraftsprojekt.  

 Vår studie bygger på vindkraftsprojekt där storleken på vindkraftsparkerna skiljer sig. 
En fortsatt studie över detta hade varit intressant, detta för att stärka vår slutsats om att 

optionen att göra stegvisa investeringar vid byggnation av vindkraftspark endast 
används vid byggnation av större vindkraftsparker. 

 Fler studier över reala optioner i vindkraftsprojekt behöver göras för att en 
generalisering över reala optioner i vindkraftsprojekt ska kunna dras.  
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BILAGA 1- Intervjuguide  
Intervjufrågor  
 
Länsstyrelsen, Beatrice Eriksson (via telefon 2015-03-31) 

- Hur lång tid tar en tillståndprocess till dess att beslutet har godkänts? 

- Ligger det många tillstånd som ännu inte utnyttjats? 
- Hur länge får ett tillstånd hållas innan det måste utnyttjas? 

o Av vilken anledning hålls ett tillstånd? 
- När en tillståndsansökan har kommit enda till miljöprövningsdelegationen på 

Länsstyrelsen, blir det alltid godkänt då? Om inte, varför? 

 
Varberg Energi AB, Per Öhman (via telefon, 2015-03-26 & via besök, 2015-04-01), Arise 

AB, Lars Fröding (via besök, 2015-04-01) & Statkraft Södra vindkraft AB, Anders 

Fredriksson (via telefon, 2015-04-09) 

Introduktion 

- Vad har du för roll på företaget? 
- Hur länge har du haft den rollen? 

- Vilka arbetsuppgifter innefattar din roll? 
 
Investeringsbedömning 

- Vilka metoder för investeringsbedömning (exempelvis: Pay-backmetoden, NPV, IRR) 
används inom företaget? Varför används just de metoderna? 

- Tycker du metoderna ni idag använder i investeringsbedömning är tillräckliga metoder 
vid värdering av riskfyllda projekt? 

o Varför/Varför inte? 
- Beskriv hur ni hanterar planerade investeringsbeslut om marknadsförhållandena 

förändras som påverkar den nuvarande situationen? 

- Vilka förändringar i samhället står till svars för förändringar i investeringsbeslut i ny 
vindkraftspark? Hur hanterar ni det? 

- När ni använder er av dessa metoder vid investeringsbeslut, innehar ni möjligheten att 
omforma projektet om marknadsförhållandena ändras? 

- Beskriv hur ni bygger in flexibilitet i investeringar? 

 
Option att expandera 

- Beskriv hur ni gör er flexibla vid etablering av park för att kunna expandera/bygga ut 
park i framtiden? 

- Köper ni alltid exakt mark och bygger exakt antal fundament till en planerad 

vindkraftspark? Varför/Varför inte? 
 

Option att göra stegvisa investeringar 

- Utnyttjar ni möjligheten att göra stegvisa investeringar i vindkraft d.v.s. bygga i 
etapper? Varför/Varför inte?  

- Bygger ni alltid lika många verk som ni har tillstånd för? Varför/Varför inte? 
 

Option att överge 

- Beskriv hur ni hanterar en situation där verksamheten går dåligt i samband med ett 
projekt?  

- Har ni någon gång överlåtit färdiga verk? Av vilken anledning gör man det? 
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Option att skjuta upp investeringar 

- Beskriv hur ni hanterar ändringar i nationell energipolitik gällande vindkraft vid 
investeringar, t.ex. vid regeringsskifte och vindkraftens förutsättningar ändras? 

- Vilka är orsakerna till att ett investeringsbeslut behöver skjutas upp? Hur hanterar ni 
det? 

 

Vindkraftsinvesteringar 

- Hur finner ni lämplig plats vid etablering av verk, t.ex. används vindmätare? 

- Har ni flera olika vägar att gå om hinder skulle uppstå, t.ex. flera lämpliga platser att 
välja på? 
 

Tillståndsprocessen 

- När och hur börjar själva investeringen? 

- Beskriv vägen fram från det att tanke om investering uppstår till det att 
tillståndsprocessen börjar d.v.s. samråd med allmänhet och myndigheter. Vad gör ni? 

- Beslut om vindkraftsinvesteringar är ju en sekvens med flera olika steg. Beskriv 

stegen ni tar i tillståndsprocessen?  
- Har ni tillstånd liggande som ni inte utnyttjar, varför? Om inte, har ni någonsin haft 

det, varför? 
- Har ni någonsin köpt färdiga tillstånd? Varför gör man det? 
- Vilka är konsekvenserna för er om projektet inte blir godkänt i 

miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen? Vad gör ni då? 
 

Osäkerhet i vindkraft 

- Berätta vilka osäkerheter som kan påverka vindkraftsprojekt? 
- Beskriv hur ni hanterar osäkerheter i vindkraftsprojekt? Ge gärna exempel på någon 

osäkerhet som ni varit med om nyligen? 
- Beskriv hur ni hanterar förändring i ränta? 

- Beskriv hur ni hanterar prisvariationer (pris på el) i samband med investeringar?  
- Beskriv hur hanterar ni förändring i pris på elcertifikat? 
- Beskriv hur ni hanterar prisvariation i råvarupris? T.ex. stål, koppar, betong. 

 
Är det något mer du vill lägga till angående det vi pratat om? 

 
Specifika frågor till Statkraft Södra vindkraft 

- Hur ägs Statkraft Södra vindkraft AB? 

- Hur länge har Statkraft Södra vindkraft AB hållit på med vindkraftsprojekt?  

- Beskriv stage gate modellen som ni jobbar med? 
 

Arise AB, Linus Hägg (via telefon, 2015-04-08) 

Introduktion  

- Vad har du för roll på företaget? 

- Hur länge har du haft den rollen? 

 
Investeringsbedömning 

- Vilka metoder för investeringsbedömning (exempelvis: Pay-backmetoden, NPV, IRR) 
används inom företaget? Varför används just de metoderna? 

- Tycker du att dessa är tillräckligt bra metoder för projekt som innehåller osäkerhet? 
- Är kalkylerna ni använder det enda underlaget för beslut av en investering? 

- På vilket sätt tar ni hänsyn till osäkerhet/risk vid utformandet av kalkylen? 
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Kompletteringsfrågor 

 
Länsstyrelsen, Beatrice Eriksson (via e-mail, 2015-05-04) 

- Måste företag alltid bygga lika många vindkraftverk som tillståndet anger? 
 

Varberg Energi AB, Per Öhman (via telefon, 2015-04-15) 

- Vem äger Varberg Energis vindkraftsparker? 
- Använder ni IRR i investeringsbedömning? Varför/varför inte? 

- Av vilken anledning väljer ni att vänta med att bygga när tillstånd vunnit laga kraft? 
- Vad avgör om ni ska bygga vindkraftverk själva, äga hela parken eller sälja ut delar av 

den, när ett giltigt beslut finns till att bygga? 
- Bygger ni alltid lika många vindkraftverk som ni har tillstånd för? Varför? 
- Har ni olika fastigheter att välja mellan inför ett projekt? 

- Hur hanterar ni projekt som inte bli godkända i miljödelegationen på Länsstyrelsen? 
 

Arise AB, Lars Fröding (via telefon, 2015-04-14) 

- Vem äger Arise? 
- Vad innebär det att ni bygger kostnadsmassa i projektet där så lite kostnader som 

möjligt läggs i början av ett projekt? På vilket sätt är det bra? 
- Har ni olika fastigheter att välja mellan inför ett projekt? 

- Bygger ni alltid lika många verk som ni har tillstånd för? Varför? 
- Beskriv hur ni hanterar ändringar i nationell energipolitik gällande vindkraft vid 

investeringar, t.ex. vid regeringsskifte och vindkraftens förutsättningar ändras? 
 

Statkraft Södra vindkraft AB, Anders Fredriksson (via telefon, 2015-04-14) 

- Vad innebär det att ni bygger etappvis i större vindkraftsparker? 

- Har ni olika fastigheter att välja mellan inför ett projekt? 

- Hur mäter ni vinden? Vad gör ni om vinden är sämre än ni tänkt? 
- Hur hanterar ni förändring i elcertifikat och ränta? 

- Varför är mindre anläggningar lämpliga att bygga i en pott? 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Matilda Magnusson

Hanna Magnusson


