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Sammanfattning 

Sättet som el konsumeras och produceras i Sverige och i världen kommer att ändras de 

kommande årtiondena. En mer variabel elproduktion ska integreras i vår energimix samtidigt 

som ett användande av exempelvis elbilar kommer att ändra vårt konsumtionsmönster. För att 

möjliggöra denna förändring kommer nya krav att ställas på elnätet, vilket utgör länken mellan 

produktion och konsumtion.  

Eftersom elnät i Sverige är naturliga monopol måste elnätsbolagen regleras för att kunderna 

inte ska riskera att bli utnyttjade. Idag är det Energimarknadsinspektionen (Ei) som avgör hur 

mycket varje elnätsbolag får fakturera sina kunder. Det gör de via den så kallade intäktsramen. 

Intäktsramen är ett  tak för hur mycket elnätsbolagen får ta betalt av sina kunder. Dock är många 

elnätsbolag i Sverige kommun- eller medlemsägda, vilket gör att deras huvudsakliga mål inte 

är att maximera vinsten. Dessa företag strävar alltså inte efter att utnyttja hela intäktsramen. 

Samtidigt finns det elnätsbolag som aktivt arbetar för att maximera vinsten. En följd av detta är 

att elnätskostnaderna varierar beroende på var man är lokaliserad i landet och vilket elnätsbolag 

man är hänvisad till. En tanke med intäktsramen är att den ska påverka hur elnätsbolagen väljer 

att investera. Det finns exempelvis incitament i intäktsramen som gör att elnätsbolagens vinst 

kan bli högre om de utnyttjar elnätet effektivt. 

Syftet med denna uppsats har varit att utreda vad som triggar eller motverkar investeringar för 

elnätsbolag som inte påverkas av intäktsramen i så stor utsträckning. Genom att undersöka två 

elnätsbolag, varav ett är kommunägt och det andra är medlemsägt, är målet att få en förståelse 

för deras syn på dagens reglering och hur de arbetar med investeringar. För att uppnå detta har 

intervjuer genomförts med de två vd:arna för de båda elnätsbolagen. Intervjun har kompletterats 

med rapporter från bland annat myndigheter och intresseorganisationer.  

Studien påvisar att det fanns en tydlig samstämmighet i hur investeringar i elnätet görs hos de 

båda elnätsbolagen. Elnätsbolagen utgår dels från underhållsplaner som finns upprättade för 

elnäten, men också från regelbundna besiktningar av elnäten. En plan för vilka investeringar 

som ska göras det kommande året klubbas igenom varje år. Elnätsbolagens strategi för 

investeringar och tankar om hur deras verksamheter ska drivas är alltså inte något som har 

påverkats av förändringarna som skett med olika regleringsmodeller. Dock kan det förslag 

rörande en sänkt intäktsram, vilken kommer att träda i kraft år 2020, få en påverkan för hur de 

båda elnätsbolagen väljer att göra investeringar. 

Nyckelord: Intäktsram, elnätsbolag, Energimarknadsinspektionen, beslutsfattande, expert 
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1. Inledning 

Elnätet i Sverige är känt för en hög leveranssäkerhet på ungefär 99,99 % (IVA, 2016b).  De 

framtidsscenarion som finns för svensk elproduktion och distribution pekar på att stora 

investeringar kommer att krävas för att upprätthålla denna höga leveranssäkerhet (Sweco, 

2017). Det beror dels på ett flertal komponenter i elnätet börjar bli gamla och behöver bytas ut. 

Eftersom investeringar i elnätet går i cykler kan många komponenter behöva bytas ut under en 

kort tidsperiod (ibid). En annan anledning till framtida investeringar är det skifte vi ser i hur el 

konsumeras och produceras. Redan idag är det möjligt att urskilja trender som pekar mot ett 

ökat användande av elbilar, vilket tidvis kan leda till att en stor mängd energi kommer att 

behöva flöda i elnätet (Power Circle, 2018; Copenhagen Economics, 2017). Även den kraftigt 

stigande trenden med variabel elproduktion från främst sol och vind kommer tidvis att belasta 

elnätet kraftigt (Lindholm, 2017). Anledningen till att produktionsslag som sol- och vindkraft 

ökar i popularitet är delvis att det har blivit mer lönsamt att investera i dem (Bade, 2015; IVA, 

2016a). Dessutom finns det en bred politisk enighet om att andelen förnyelsebar energi ska öka 

i Sverige (Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, 2016).  

I och med det investeringsbehov som föreligger försöker Energimarknadsinspektionen (Ei) 

styra elnätsbolagen så att ”rätt” investeringar görs. Ei:s mål är att möjliggöra för ett stabilt elnät 

med en hög andel variabel elproduktion i framtiden. Ei är den tillsynsmyndighet som jobbar 

med att utforma spelreglerna för elnätsbolagen då ett naturligt monopol råder 

(Energimarknadsinspektionen, 2016b). Deras arbete går därmed ut på att granska så att lagar 

och regler följs. De lägger också förslag på nya lagar. Anledningen är att elnätskunderna ska 

betala ett rimligt pris och att elnätsbolagen ska få en tillräcklig avkastning samtidigt som en hög 

kvalité på tjänsterna bibehålls. Det finns så klart olika åsikter om vad som är rimligt och 

tillräckligt men i den så kallade intäktsramen beslutar Ei om hur mycket varje elnätsföretag får 

fakturera sina kunder. Det finns många parametrar i intäktsramen som i slutändan påverkar dess 

storlek, alltså hur mycket elnätsbolagen i slutändan får fakturera sina kunder.  

Tanken med dessa parametrar är att Ei ska kunna styra bolagen till att bli effektivare och 

säkerställa att viktiga investeringar i elnäten görs. Emellertid finns en del kritik mot hur dessa 

incitament är tänkta att styra elnätsbolagen. Det rör sig främst om att de inte har någon reell 

inverkan på hur elnätsbolagen faktiskt arbetar men också att utformningen är allt för detaljerad 

(Power Circle, 2018). Att den inte har någon reell inverkan kan bero på att de flesta elnätsbolag 

i Sverige inte arbetar för att maximera vinsten (Power Circle, 2018; Copenhagen Economics, 
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2017). Det gör att det inte heller finns ett så stort intresse av att påverka storleken på 

intäktsramen. I en rapport från Power Circle (2018) pekas snarare kundnytta ut som den stora 

drivkraften hos dessa företag. Anledningen till att inte sträva efter att maximera vinsten är ofta 

ett resultat av ägarbilden i företaget. Nästan 90 % av Sveriges elnätsbolag är kommun- eller 

medlemsägda (IVA, 2016b). I dessa typer av elnätsbolag vinstmaximering vanligtvis inte det 

primära målet med verksamheten (ibid).  

Utifrån premissen som är beskriven ovan, att vi kommer att se ett skifte i hur el konsumeras 

och produceras, kommer kraven på investeringar i elnätet att öka oberoende av ägarstrukturen. 

Tidigare har man sett på elnätsbolag som kapital- och resursintensiva men i och med den 

förändring vi ser i hur el produceras och konsumeras kommer fokus att skiftas över mot att bli 

mer kunskapsintensiva (Mannikoff, 2018c). För att kunna möta de nya utmaningarna kan 

tidigare välbeprövade metoder och arbetssätt behöva revideras. Denna uppsats kommer att 

fokusera på de elnätsföretag som inte strävar efter att maximera vinsten. Målet är att ge en bättre 

förståelse av hur elnätsbolag som är kommun- och medlemsägda arbetar med investeringar för 

att framtidssäkra elnäten och vad som påverkar deras beslut rörande detta. Det kommer att göras 

genom att studera två elnätsbolag, varav ett är kommunägt och det andra är medlemsägt.  

1.1 Syfte  

Syftet med den här studien är att utreda hur elnätsbolag som inte påverkas av intäktsramen idag 

arbetar med investeringar för att bibehålla ett elnät med hög leveranssäkerhet även i framtiden. 

Uppsatsen ämnar också ge en ökad förståelse för hur dagens reglering kan påverka elnätsföretag 

i deras agerande. För att uppnå syftet kommer följande fråga besvaras: 

• Vilka faktorer triggar eller motverkar beslut gällande investeringar för elnätsbolag som 

idag inte använder hela intäktsramen?  

För att denna fråga ska kunna besvaras behöver också följande frågor utredas: 

• Vilken syn har dessa företag på dagens reglering och framtida förändringar av den? 

• Hur ser deras strategi ut för att utveckla elnätet på kort och lång sikt?  

1.2 Avgränsningar  

Med kort sikt avses i denna uppsats perioden fram till slutet av 2019, då den nuvarande 

intäktsramen slutar gälla. Efter årsskiftet 2019 - 2020 kommer en ny intäktsram att träda i kraft. 

Med lång sikt avses tiden efter att den nya intäktsramen har börjat gälla om tiden därefter.  
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Uppsatsen kommer enbart fokusera på Sverige, eftersom det regerverk som berör elnätsbolag 

är nationellt. De två elnätsbolag som utreds i den här studien har båda sina säten i Västergötland. 

Eftersom förutsättningar vad gäller folktäthet och geografi skiljer sig åt i Sverige kan 

elnätsbolagens placering ses som en avgränsning i sig.  

1.3 Disposition  

Inledningsvis redogörs för den teori som ligger till grund för denna uppsats. Teoriavsnittet 

grundar sig på de teoretiska begrepp som är genomgående i uppsatsen. Efter teoriavsnittet följer 

en redogörelse för den metod som använts för att samla in information. Här beskrivs även hur 

data har hanterats. Den tredje delen är uppsatsens bakgrundsdel, vilken beskriver Sveriges elnät 

och de elnätsbolag som verkar i Sverige. Även vissa regler och lagar rörande elnät och el har 

sammanställts i bakgrundsdelen. Därefter presenteras empirin, där informationen från 

intervjuerna är huvuddelen. I empiriavsnittet återfinns även en beskrivning av dagens reglering. 

Sedan kommer den analytiska delen som grundar sig på de teoretiska begreppen. Syftet med 

detta avsnitt är att ge en mer förklarande bild av situationen. Avslutningsvis framförs 

undersökningens slutsatser samt förslag på vidare forskning. 
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2.  Teori 

Eftersom elnätsbolag verkar på en monopolmarknad regleras deras intäkter av staten. För att ge 

en klarare bild av samspelet mellan reglerande enhet och elnätsbolag kommer en teori som 

grundar sig på olika typer av expertkunskap att tillämpas. Anledningen till det är att små lokala 

aktörer vanligtvis domineras av en viss typ av expertis medan en annan typ av expertis 

dominerar hos större aktörer, där den lokala anknytningen inte är lika tydlig (Alexius, Furusten 

och Werr, 2012). I de studerade fallen har elnätsbolagen en stark lokal förankring medan den 

reglerande myndigheten har ett mer nationellt perspektiv och arbetar utifrån en nationell modell 

för att reglera elnätsbolagen. Dels styr regleringen i detalj vissa aspekter som tvingar bolagen 

att agera på ett visst sätt (Kvist och Mannikoff, 2018a). Men det finns också delar i regleringen 

som är tänkt att fungera som incitament för att locka elnätsbolagen till att agera på ett, enligt 

Ei, önskvärt sätt (ibid; Power Circle, 2018). Reglering är bara en del i de aspekter som formar 

strategin för elnätsbolagen. För att förstå vilka fler aspekter som är viktiga för elnätsbolagens 

strategier kommer de att granskas utifrån en förhållandevis ny strategiteori som går under 

namnet ”Strategy as practice” (SAP). Teorin beskriver på ett övergripande sätt vilka delar som 

i slutändan utgör ett företags strategi. Resultatet av den strategi som ett företag har blir de beslut 

som fattas eller inte fattas. Så genom att studera beslut och vad som ligger till grund för dem 

ges en bättre förståelse för hur de kopplar till strategin.   

Genom att först förstå hur regleringen påverkar elnätsbolag, både direkt via styrande lagar men 

också via vilka signaler de förmedlar, kommer elnätsbolagens strategier och faktiska beslut att 

kunna granskas utifrån målet med regleringen. Tanken är att kopplingen mellan regleringens 

syfte och företagets strategi kommer att granskas och således kommer en bättre förståelse fås 

för hur de samverkar.  

2.1 Expertsamhällets organisation 

Dagens samhälle är i allt större utsträckning uppbyggt på ett större antal experter inom fler 

områden än tidigare (Brint, 1994). Tidigare var antalet experter i samhället få till antalet och 

kraven för att få kalla sig expert var tydliga (Alexius, Furusten och Werr, 2012). Idag finns 

experter inom allt fler områden i samhället. Författarna (ibid) ser en tudelning mellan 

akademiska experter med en så kallad formell kunskap och en mer erfarenhetsbaserad typ av 

expertis. Den akademiska experten har en mer generell och standardiserad kunskap som kan 

valideras via exempelvis studiebevis. Den mer erfarenhetsbaserade experten besitter ofta en 

mer lokalt förankrad kunskap som är svårare att verifiera. Idag finns en trend mot ett ökat krav 
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av generell expertis (Alexius, Furusten och Werr, 2012). Resultatet av detta blir att allt fler 

studerar för att kunna erhålla någon form av kvalitetsstämpel.  

Idag menar Goldman (2016) att expertens bredd har minskat vilket beror på att antalet 

expertområden ökat. Med fler expertområden har allt fler övervakningssystem uppkommit för 

att övervaka de olika expertområdena. I och med den ökade mängden övervakning har kravet 

på generell expertis ökat. Det beror på att den generella kunskapen är mer strukturerad. Har 

man exempelvis gått en viss utbildning så har man också liknande kunskaper som 

medstudenterna.  

Utifrån den typen av kunskap olika experter besitter kommer de att agera beroende på deras 

kunskapsgrund. Oavsett vilken typ av expert man är så handlar ens yrke om att lösa problem. 

Så beroende på vilken typ av expert som utför något kommer troligen problemen att lösas olika 

(Collins och Pinch 1998). Om en organisation har en hög andel av formell kunskap läggs större 

vikt vid att konstruera en strukturerade modell för att lösa ett problem. Men det kräver också 

att problemet ska passa in i modellen för att utfallet ska bli önskvärt. Detta sätt att arbete gör 

processen mer transparent men också mindre flexibel (Alexius, Furusten och Werr, 2012). Det 

har medfört att samtidigt som den kollektiva kunskapen ökat har handlingsutrymmet för den 

enskilde experten minskat.  

En allt större tonvikt på formell eller generell kunskap bidrar till att den lokala experten får ett 

minskat handlingsutrymme och legitimitet. Med fler och mer specifika kontrollsystem och 

regelverk kommer den lokala expertens möjligheter att minska eftersom fokus har skiftat över 

mot ett samhälle som värderar formell kunskap i allt högre grad vilket har lett ett ökat fokus på 

mätbara mål. Alexius, Furusten och Werr (2012) menar att mätbara mål är tätt kopplat med 

skapandet av nya modeller vilket är tänkt att bidra till en stärkt struktur. En nackdel med att 

skapa och följa modeller är risken att felaktiga beslut tas. Eftersom man arbetar mot tydliga mål 

och riktlinjer finns en risk att man missar det egentliga problemet. Modellerna är ofta baserade 

på att ekonomi ska styra beslut vilket kan minska den kunskapsmässiga relevansen i de beslut 

som fattas. Att ha en större blandning av expertis är av största vikt vid skapandet av en modell 

menar Owen (2015). Detta för att den ska få ett bredare stöd och att förståelsen för modellen 

blir större.    

2.2 Strategy as practice   

Strategy as practice (SAP) syftar till att ge en större förståelse för specifika händelser. Den är 

tänkt att på ett mer detaljrikt sätt beskriva olika processer och hur de leder till faktiska 
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handlingar (Golsorkhi et al., 2015). De forskare som intresserar sig för görandet i 

strategiarbetet; vem gör det, vad gör de, hur gör de det, vad använder de, och vad det får för 

konsekvenser för strategin klassas som att de arbetar inom strategy-as-practice-fältet 

(Whittington, 2002; Chia och MacKay, 2007). Det som skiljer SAP från de andra mer 

traditionella teorierna rörande strategier är att de traditionella teorierna ser på strategi som 

någonting ett företag besitter medan SAP fokuserar mer på vad människor faktiskt gör 

(Jarzabkowski, 2004; Whittington, 2006). Detta gör att SAP ger en bättre förståelse för länken 

mellan tankar från ledning till det som i slutändan händer (Golsorkhi et al., 2015). 

Istället för att redogöra för hur strategier används av de högsta cheferna ämnar Stragey as 

practice att utgå från hela organisationen. För att underlätta när man ska studera en strategi 

menar Whittington (2006) att det krävs ett ramverk att utgå ifrån. Det går att strukturera SAP 

kring tre pelare, praktik, praxis och praktiker från engelskans practice, praxis och practioners 

(Jarzabkowski et al., 2007). Ramverket ger upphov till att fenomen kan granskas ur olika 

perspektiv med olika infallsvinklar (Whittington, 2006).  

2.2.1 Praktik      

Praktik syftar till vad någon gör och kan ligga till grund för att förklara en handling menar 

Whittington (2006). Det kan röra sig om presentationer, beräkningar, inköp och mycket mer. 

Det som är utmärkande för SAP är just fokus på faktiska handlingar och aktiviteterna som sker 

inom en organisation eller ett företag. Handlingarna kan styras av lokala rutiner och inbyggda 

vanor och som Whittington (1996) refererar till som ”nitty-gritty”. Genom att studera de 

faktiska händelserna kan en bättre förståelse fås för de normer och strukturer som finns vid 

olika företag (Jarzabkowski et al., 2007). Detta leder in på praxis som Whittington (2006) 

beskriver som normer och strukturer.  

2.2.2 Praxis     

Praxis innefattar enligt Whittington (2006) de normer och rutiner som finns på ett företag men 

också i samhället i stort. I och med att normer och rutiner innefattar så många aspekter väljer 

Whittington (2006) att dela in det i två subgrupper, externa och interna. Interna normer och 

rutiner är alltså den företagskulturen som finns på just det givna företaget medan externa syftar 

till normer och rutiner som gäller för en viss bransch eller region. Exempel på detta kan vara 

lagar eller olika branschstandarder som i slutändan påverkar de lokala rutinerna på exempelvis 

ett företag.    
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2.2.3 Praktiker     

Praktiker beskrivs som de personer som på något sätt påverkar strategin (Whittington, 2006). I 

begreppet praktiker innefattas inte bara ledningsgruppen utan också mellanchefer och andra 

personer som är med och formar den övergripande strategin. Det inkluderar alltså de som 

skapar, formar och faktiskt utför strategin vilket berör många fler än toppskiktet på ett företag. 

Det kan även röra sig om personer utanför företaget så som konsulter, journalister och studenter 

(Jarzabkowski et al., 2007; Jarzabkowski och Whittington, 2008). En konsekvens av detta blir 

att strategin utformas utan att det är själva huvudsyftet med en viss handling.   

2.3 Beslutsfattande 

Först och främst ska det framhållas att beslut inom organisationer kan vara väldigt komplexa 

att förstå (Mintzberg et al., 1976). Trots det menar Mintzberg och Westley (2001) att beslut 

ändå följer en viss struktur. Mintzberg och Westley (2001) menar att det går att kategorisera 

beslut på tre sätt beroende på det underlag som används vid själva beslutsfattandet. Antingen 

föregås beslutet av att man först tänker för att sedan agera, thinking first eller att man ser och 

sedan agerar, seeing first eller att man testar sig fram, doing first. Wit och Meyer (2004) menar 

att en uppdelning kan göras beroende på om beslut grundar sig på logiskt tänkande eller på mer 

kreativt tänkande. 

2.3.1 ”Thinking first”  

Processen som Mintzberg kallar thinking first baseras på att man reflekterar innan beslut tas. 

Begreppet myntades i en artikel från 1976 som grundar sig på 25 beslutsprocesser som mynnade 

ut i en teori för hur beslut fattas. I artikeln framhålls att ett beslut kan delas in i tre olika steg. I 

det första steget sker en identifikation. I det ingår att se ett behov för ett beslut samt en diagnos. 

Behovet är något som inte uppenbarar sig för beslutfattaren utan kräver aktivt sorterande bland 

information för att se var ett beslut krävs (Mintzberg et al., 1976). Om informationen som 

återfinns inte överensstämmer med vad man förväntar sig krävs ett beslut. En diagnos kommer 

sedan att göras som antingen kan vara informell eller formell vilket ofta beror på omfattningen 

och konsekvensen av situationen. Mintzberg et al. (1976) såg i sin studie att om ett problem 

inte har en uppenbar lösning så blir det allt som oftast nedprioriterat.    

Nästa steg handlar om att ta fram olika alternativ. Det är en process som består i att dels hitta 

de olika alternativen men också att planera dem. Processen grundar sig i att leta och hitta 

alternativ, vilket kan göras på fyra olika sätt. Den process som Mintzberg et al. (1976) kallar 

för memory search baseras på att gå igenom det förflutna för att se om ett liknande beslut har 
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tagits tidigare. Ett annat sätt är att bara vänta och hoppas att något ska uppenbara sig, passive 

search. Det som Mintzberg et al. (1976) benämner som Trap search innebär att man söker hjälp 

utanför organisationen genom att man göra potentiella problemlösare medvetna om vilket 

problem man har. Det sista tillvägagångssättet benämns som active search och innebär ett direkt 

letande efter alternativ.  

I det sista steget sammanställs alternativen och utvärderas för att sedan gå vidare och verkställa 

valet. Mintzberg et al. (1976) kom fram till att det fanns tre metoder för att utvärdera 

alternativen. Det första är att beslutet tas baserat på en persons omdöme. Det andra är att beslutet 

tas i grupp där en förhandling sker. Där använder de olika parterna i förhandlingen sitt omdöme 

precis som i första metoden. Där sker dock bara förhandlingen med en person och därmed bara 

en åsikt och ett omdöme. Den tredje metoden är analys där beslutet fattas av en person baserat 

på fakta. Resultatet när beslut fattas av en person menar Mintzberg et al. (1976) är att det går 

fort men också leder till minst konflikt, vilket gör det till en vanligt förekommande metod.   

2.3.2 ”Seeing first” 

Mintzberg och Westley (2001) menar att många av de beslut som tas inte grundar sig i en sådan 

utförlig beslutsprocess som thinking first. I många fall baseras ett beslut på att man ser något 

och sedan agerar på det. Alltså att ett beslut inte försiggås av något annat än vad synen kan ge. 

Mintzberg och Westley (2001) menar att det är viktigt för en god beslutsfattare att snabbt kunna 

studera något för att sedan ta ett välgrundat beslut baserat på det. Det krävs ofta ett visst mått 

av erfarenhet för att kunna göra dessa typer av beslut. Mintzberg och Westley (2001) menar 

också att en person med starka visioner ofta arbetar utifrån denna beslutsprocess där de utgår 

från en inre visuell bild. Beslut som tas baserat på det visuella är alltså en kombination av Wit 

och Meyer (2004) kallar kreativt och logiskt tänkande. Det kreativa tänkandet är viktigt i 

processen för att ta fram alternativ baserat på exempelvis tidigare erfarenheter. Men för att göra 

en väl avväg bedömning om vilket beslut som ska tas används snarare det logiska tänkandet 

(ibid).   

2.3.3 ”Doing first” 

Det sista sättet som Mintzberg och Westley (2001) menar beslut fattas på är doing first. Det går 

ut på att testa sig fram för att sedan reflektera över utfallet. De menar att ibland är det bara bättre 

att testa för att sedan utvärdera efteråt. Om man har lite data att gå på är det ibland bättra att 

testa sig fram. Det som fungerar gör man igen och det som inte fungerar återupprepas inte. 
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Detta tillvägagångssätt har legat till grund för många företag vid exempelvis 

internationalisering (Mintzberg och Westley, 2001).    

2.3.4 Sammanställning  

Vilken typ av beslut som är att föredra menar Mintzberg och Westley (2001) beror på 

situationen men också vilken typ av beslutsfattare det är fråga om. En beslutsfattare som är 

eftertänksam och använder sig av thinking first förespråkar fakta vid beslutsfattande. 

Visionären, seeing first, baserar i större utsträckning sina beslut på idéer medan de som föredrar 

experiment alltså doing first föredrar att grunda sina beslut på upplevelser. Metoderna fungerar 

också olika bra beroende på problemet. Exempelvis så fungerar thinking first bättre om data 

som används är trovärdig, när problemet är enklare och allt generellt är mer strukturerat. Detta 

sammanfaller väl med Wit och Meyers (2004) tankar om när det logiska tänkandet premieras, 

vilket förklaras av att beslutet ska fattas utifrån fakta snarare än känsla. Dock utesluts inte helt 

betydelsen av kreativt tänkande i processen. Exempelvis hjälper det kreativa tänkandet i 

processen med att leta och hitta alternativ (Mintzberg och Westley, 2001; Wit och Meyers, 

2004).   

När många element ska kombineras till en kreativ lösning finns det fler fördelar med seeing 

first. Doing first är att föredra om situationen är ny och förvirrande. Trots att något kan verka 

komplicerat menar Mintzberg och Westley (2001) att man genom att testa sig fram kan finna 

en lösning. I denna process, då underlaget för beslut ofta är bristfälligt, kommer det kreativa 

tänkandet till sin spets. Saknas förmåga till kreativt tänkande menar Wit och Meyers (2004) att 

risken är stor för att hamna i invanda tankebanor.  

2.4 Sammanfattning av det teoretiska ramverket 

För att kunna svara på frågeställningen om vad som triggar eller motverkar investeringar hos 

elnätsbolag måste deras strategi granskas. De tre delarna som utgör grunden i SAP kommer att 

kunna ge en bättre bild av utformningen av strategin hos de granskade elnätsbolagen. De tre 

delarna i SAP är praktik, praxis och praktiker. Praktik syftar till faktiska handlingar 

(Whittington, 2006). För att bättra kunna förklara specifika handlingar kommer Mintzbergs och 

Westleys (2001) tankar om hur beslut fattas att användas.  

Praxis är de normer och rutiner som styr ett bolag (Whittington, 2006). De kan dels vara interna 

men också externa. Den externa praxisen utgörs delvis av de lagar och regler som Ei sätter upp 

för elnätsbolagen. Vilka motsättningar som finns mellan Ei och de lokala elnätsbolagen 

kommer att förklaras med hjälp av Alexius, Furusten och Werrs (2012) tankar om hur 
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kunskapsbasen inom företag och myndigheter formar deras arbetssätt. Här kommer begrepp 

som formell expertis och lokal expertis ligga till grund för att förklara skillnaderna.  

Eftersom Strategy as practice är en förhållandevis ny teori resulterar det i att den ständigt 

förändras och utvecklas. Carter et al. (2008) har exempelvis kritiserat SAP för att vara naiv. En 

annan kritik som Carter et al. (2008) lyfter fram är att trots att SAP är utvecklad för att 

undersöka ett bredare spektrum så används den ändå allt som oftast till att undersöka 

ledningsgruppen. Eftersom den här uppsatsens syfte är att undersöka vad som påverkar 

investeringar kommer inte fokus ligga på ledningsgruppen utan på de olika delarna som 

påverkar strategin. SAP kommer att användas för att förstå alla delarna i strategin. Om strategin 

grundar sig i ledningsgruppen eller inte får studien utvisa.  
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3. Metod 

3.1 Val av metod  

Syftet med denna studie har varit att undersöka grunden för investeringar hos lokala elnätsbolag 

genom att utreda två elnätsbolag på djupet. En kvalitativ ansats har varit utgångspunkten för 

uppsatsen, vilket Jacobssen (2002) menar kommer att leda till en djupare förståelse för de 

undersökta fallen. I den här uppsatsen har en abduktiv metod använts. Det betyder att insamlad 

data sker parallellt med teorival och analys vilket Dubois och Gadde (2002) formulerar som 

systematiskt kombinerande av data och teorier. Det menar Dubois och Gadde (2002) leder till 

en ökad flexibilitet i arbetet mellan datainsamling och teorival. 

Elnätsbolagen som granskats är Herrljunga Elektriska Ab och Kvänum Energi vilka har 5000 

respektive 4000 kunder. Detta är två elnätsbolag vars ägandeformer gör att kraven på vinst inte 

är vinstmaximering, utan snarare att verksamheterna ska maximera nyttan för sina kunder. Det 

är en betydande anledning till att de inte fakturerar sina kunder mer än vad som krävs för att 

upprätthålla en god kvalité i elnäten. De studerade bolagen kan symbolisera en viss typ av 

elnätsbolag där nyttan kommer i första rummet. På den andra flanken finns de elnätsbolag som 

försöker att maximera vinsten utifrån det regelverk som finns. Genom att studera fall som skiljer 

sig från mängden menar Siggelkow (2007) att en bättre förståelse för verkligheten kan fås trots 

att urvalet som undersöks är litet.  

3.2 Val av datainsamlingsmetod 

Data som ligger till grund för empirin i den här studien är både sekundär- och primärdata. 

Primärdata är data som samlats in via till exempel intervjuer eller enkäter. För att det ska räknas 

som primärdata ska insamlandet göras av den som ämnar att använda den (Jacobsen, 2002). I 

den här studien har intervjuer gjorts vid ett tillfälle, vilka legat till grund för att besvara 

frågeställningarna. För att få ut så mycket som möjligt av intervjun var den semistrukturerad. 

Detta betyder att frågorna kan anpassas under intervjuns gång men att de ändå följer en tidigare 

förutbestämd röd tråd (Esaiasson et al., 2017). Karaktären brukar ofta bestå av mer öppna frågor 

till en början för att sedan bli mer inriktade. För att få en så god bild av företagen som möjligt 

har vd:arna vid de två företagen intervjuats. Den främsta informationen inhämtades vid ett 

intervjutillfälle där de båda vd:arna intervjuades samtidigt. Men information har också 

inhämtats via mejlkorrespondens både före och efter intervjutillfället. Redan innan arbetet 

inleddes fanns en kontakt med Herrljunga Elektriska Ab som gjorde att frågorna under intervjun 

direkt kunde bli mer specificerade vilket är anledningen till att ett intervjutillfälle ansågs vara 
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tillräckligt. Den tidigare kontakten med företaget berodde på att arbete tidigare hade utförts i 

samarbete med företaget. Även då genomfördes intervjuer och besök på plats vilket givit en 

övergripande förståelse av företaget och branschen.  

 

Data som samlas in av utomstående part och sedan sammanställs till en rapport eller liknande 

refereras till som sekundärdata. Det är redan befintligt material som alltså grundar sig på 

primärdata. Exempel på detta kan vara hemsidor, årsredovisningar, böcker och tidningsartiklar 

(Jacobsen, 2002). I ett tidigt skede användes en stor mängd sekundärdata för att få en bredare 

förståelse för ämnet vilket gjorde att intervjun kunde utformas på ett sätt så att frågorna var av 

en högre kvalité. Detta beror på att en förståelse för terminologin fåtts vid granskning av 

sekundärkällorna, men också för ämnet i allmänhet. Sekundärkällor har också legat till grund 

för att beskriva delar i empirin som berör hur dagens reglering har vuxit fram. I viss mån har 

sekundärkällor också använts för att komplettera eller stödja argument och tankar som 

framkommit vid intervjun.  

3.3 Operationalisering  

Utformningen av intervjun grundade sig i en granskning av sekundärkällor, främst från 

Energimarknadsinspektionen. Mejlkorrespondens som skett innan intervjun låg också till grund 

för utformningen av intervjun. SAP, som är en del av det teoretiska ramverket för uppsatsen, 

påverkade även utformningen av intervjun. Exempel på det är frågor som berör Ei:s påverkan 

på företagen eller hur de hanterar projekt som kan vara kunskapshöjande för företagen 

(Appendix 1). Även teorin som rör beslutsfattande låg till grund vid utformningen av 

intervjufrågorna vilket gav sig i uttryck i frågor som rör hur beslut fattas och vilka som är 

inblandade i dessa (Apendix 1). Respondenterna fick innan intervjun ta del av frågorna samt att 

en uppskattning av tidsåtgången. Detta menar Bryman (2011) är en viktig del då det dels ger 

respondenterna en möjlighet att förbereda sig, men också att tillräckligt med tid finns så att hela 

intervjun ska kunna genomföras.  

3.4 Datainsamling  

I Tabell 1 nedan är den genomförda intervjun redovisad. Både före och efter intervjun har 

mailkonversation skett med Anders Mannikoff och Thomas Kvist som givit ytterligare 

information. Även dessa är listade i Tabell 1. Intervjun skedde i Kvänum Energis lokaler i 

Kvänum. Innan genomförandet av intervjun skedde ett möte med Anders Mannikoff i 

Herrljunga Elektriskas lokaler i Herrljunga. Då lyftes många aspekter som senare diskuterades 

under den formella intervjun. Även efter intervjun skedde återkoppling i Herrljunga vilket gav 
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en möjlighet att reflektera över det som framkommit under intervjun. Sammanlagt spenderades 

fem timmar i Herrljunga och Kvänum.  

Tabell 1 Tabellen ger en överblick av intervjun och mejlkorrespondens  

Företag Respondent Befattning Intervjutyp, 

längd 

Datum 

Herrljunga 

Elektriska Ab 

Anders 

Mannikoff 

Vd Personlig 2 

timmar 

2018-04-03 

Herrljunga 

Elektriska Ab 

Anders 

Mannikoff 

Vd Mejl  2018-03-06 

Herrljunga 

Elektriska Ab 

Anders 

Mannikoff 

Vd Mejl 2018-03-21 

Herrljunga 

Elektriska Ab 

Anders 

Mannikoff 

Vd Mejl 2018-03-28 

Herrljunga 

Elektriska Ab 

Anders 

Mannikoff 

Vd Mejl 2018-04-03 

Herrljunga 

Elektriska Ab 

Anders 

Mannikoff 

Vd Mejl 2018-05-07 

Kvänum Energi Thomas Kvist Vd Personlig 2 

timmar 

2018-04-03 

Kvänum Energi Thomas Kvist Vd Mejl 2018-04-20 

Kvänum Energi Thomas Kvist Vd Mejl 2018-05-16 

 

Information om regleringens utformning har inhämtats genom att granska en stor mängd 

dokument och rapporter. Detta gjordes istället för att utföra intervjuer med Ei eftersom 

informationen i dokumenten och rapporterna väl beskriver utformningen av regleringen och 

tankarna bakom den. Det finns också en stor mängd aktörer som har granskat dokumenten från 

Ei och bemött dessa. Genom att gå igenom även dessa har en förståelse fåtts för flertalet 

aspekter vilket har legat till grund för uppsatsen. I Tabell 2 finns dokument och rapporter listade 

som legat till grund för arbetets förståelse vilket påverkat arbetets innehåll samt 

intervjufrågorna.  
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Tabell 2 Lista över dokument och rapporter som gåtts igenom  

Utgivare/År/Omfattning Namn/Källa  

Ei – 2010 – 46 sidor  Löpande kostnader i förhandsregleringen - grundprinciper vid 

beräkning, EI R2010:06 (Energimarknadsinspektionen, 2010) 

Ei – 2011 – 82 sidor Bedömning av elnätsföretagens nätavgifter 2010, EI 

R2011:12 (Energimarknadsinspektionen, 2011) 

Ei – 2013 – 8 sidor Energimarknadsinspektionens författningssamling, EIFS 

2013:1 (Energimarknadsinspektionen, 2013) 

Ei – 2014 – 245 sidor Bättre och tydligare reglering av elnätsföretagens 

intäktsramar Ei R2014:09 (Energimarknadsinspektionen, 

2014) 

Ei – 2015 – 70 sidor Incitament för effektivt utnyttjande av elnätet, EI R2015:07 

(Energimarknadsinspektionen, 2015)  

Ei – 2016 – Excel Särskilda rapporten – teknisk data (Ver: 2.02, Datum: 

161107), (Energimarknadsinspektionen, 2016a)   

Ei – 2017 – 198 sidor Nya regler för elnätsföretagen inför perioden 2020–2023, EI 

R2017:07 (Energimarknadsinspektionen, 2017a)  

Ei – 2017 – 114 sidor Funktionskrav på elmätare – Författningsförslag, EI 

R2017:08 (Energimarknadsinspektionen, 2017b) 

Energiföretagen – 2018 – 52 

sidor  

Remissvar avseende M2017/02561/Ee ”Nya regler för 

elnätsföretagen inför perioden 2020–2023 (Energiföretagen, 

2018) 

Copenhagen Economics – 

2017 – 96 sidor 

Incitament för smarta elnät (Copenhagen Economics, 2017)  

Power Circle – 2018 – 63 

sidor 

Elnätets roll i framtidens energisystem (Power Circle 2018)  

Sweco – 2017 – 68 sidor Nätföretagens drivkrafter för investeringar (Sweco 2017) 

 

3.5 Analys av insamlade data  

För att viktig information vid gruppintervju av två personer inte ska missas är det viktigt att 

spela in intervjun vilket gjordes i detta fall. Det gör det lättare att i efterhand transkribera och 

återge det som sägs i intervjuerna på ett mer trovärdigt sätt (Bryman 2011). Trots att det är en 

tidskrävande process är det något man ska lägga stor vikt vid eftersom det är grunden för 
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uppsatsen. När transkriberingen var gjord delades materialet in i tre delar utefter de teoretiska 

koncept som presenterats under det föregående avsnittet som senare kommer att ligga till grund 

för analysen. Meningar ströks under med olika färger för att veta till vilket av de teoretiska 

koncepten de skulle kunna knytas till. Meningar som passade in på flera av teorierna ströks 

under med flera färger. För att analysera data ifrån de rapporter som lästs har en liknande 

metodik använts som vid intervjuerna.  

3.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet är ett mått på kvalité hos en rapport och fokuserar på möjligheten att återupprepa 

samma undersökning och få samma resultat (Patel och Davidson, 2011). Vid ett litet urval 

påverkar de enskilda delarna resultatet i allt större utsträckning vilket påverkar reliabiliteten 

negativt (ibid). De två respondenterna var dock mycket samstämmiga vilket tyder på att ett 

liknande resultat även hade uppnåtts vid ett större urval. När fler intervjuer troligen inte skulle 

ge någon ny information menas att en mättnad har uppnåtts (Bryman, 2011). Det är emellertid 

svårt att avgöra i det här fallet om samstämmigheten berodde på att en mättnad hade uppnåtts 

eller om det var en ren tillfällighet då bara två personer intervjuats. Det finns dock stöd för 

många av de tankar som lyfts fram från intervjuerna i de rapporter som gåtts igenom. 

Exempelvis innehåller Incitament för smarta elnät från Copenhagen Economics (2017) en 

mycket omfattande enkätstudie och Elnätets roll i framtidens energisystem från Power Circle 

(2018) är baserad på en stor mängd intervjuer och seminarium.   

Den interna validiteten och externa validiteten är mått på trovärdighet (Bryman, 2011). Intern 

validitet syftar till om slutsatserna är trovärdiga eller inte (ibid). De svar som gavs vid 

intervjuerna spelades in för att de skulle kunna återges på ett trovärdigt sätt. När det uppstod 

oklarheter vid genomlyssnandet ställdes följdfrågor via mejl för att risken för missuppfattningar 

skulle minimeras. Den information som hämtats från rapporter och dokument återkommer ofta 

i mer än en rapport vilket ökar den interna validiteten (Bryman, 2011). Detta är också sant för 

stora delar av det som framkom under intervjun, alltså att åsikter och tankar från intervjun även 

återfunnits i rapporterna som granskats. Externa validitet är ett mått på generaliserbarhet av 

resultateten (ibid). Med två fallföretag som grund påverkas den externa validiteten negativt. Ett 

försök till att motverka detta har gjorts genom att underbygga uppsatsen med sekundärkällor 

som är baserade på enkätstudier, seminarium och intervjuer av elnätsföretag för att komplettera 

med informationen från de två fallföretagen.   
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4. Den svenska elmarknaden  

4.1 Sveriges elnät  

Elnätet i Sverige brukar beskrivas som ett väl utbyggt elnät som många andra länder försöker 

lära sig mycket ifrån. Det finns tre olika typer av elnät i Sverige. Dessa är stamnätet, regionnätet 

och distributionsnätet (Energimyndigheten, 2015). Elkraftsystemet utgår vanligtvis från en stor 

produktionsenhet som ett vattenkraftverk eller ett kärnkraftverk. Dessa 

produktionsanläggningar producerar stora mängder energi som inte kan konsumeras lokalt utan 

behöver transporteras stora avstånd för att kunna bli konsumerade (ibid). Detta sker via det så 

kallade stamnätet. Stamnätet ägs och förvaltas av Svenska kraftnät som är ett statligt affärsverk. 

Stamnätet har en hög spänning på 400kV vilket minskar förlusterna för långväga transport av 

stora mängder el (ibid). Men för att man ska kunna konsumera elen måste spänningen sänkas. 

En första sänkning av spänningen sker vanligtvis i kopplingen mellan stamnätet och det 

regionala nätet. Regionnätet ägs främst av tre aktörer, Vattenfall, E.ON och Ellevio AB (IVA, 

2016b). På de regionala näten finns vissa större konsumenter påkopplade. Även viss 

elproduktion är idag direkt kopplat på det regionala nätet. Det kan röra sig om produktion från 

mindre vattenkraftverk men också från kraftvärmeverk, vindkraftverk och solparker. Eftersom 

spänningen fortfarande är förhållandevis hög kan inte vanliga konsumenter vara kopplade till 

det regionala nätet (IVA, 2016b). För att elen ska kunna konsumeras i vanliga hushåll krävs 

ytterligare en spänningssänkning som sker i kopplingen mellan det regionala nätet och de så 

kallade lågspänningsnäten eller som det också kallas, distributionsnäten. Det är i dessa nät som 

de flesta av Sveriges konsumenter är ansluta till. Idag finns det inte mycket elproduktion 

kopplad till dessa nät. Men de trender som finns tyder på att många konsumenter också kommer 

att bli producenter i framtiden vilket exempelvis kan ske via solceller (IVA, 2016b). Då blir 

man klassad som en så kallad mikroproducent. Det betyder att det krävs att man har en 

elproduktionsanläggning som är mindre än 43kW som max kräver en 63 A säkring. En vanlig 

villa brukar som regel ha en säkring i storleksordningen 20 A (Svensk Energi, 2014).  

4.2 Aktörer 

De centrala aktörerna i den här uppsatsen är elnätsbolagen som har en ägarform som gör att de 

inte strävar efter vinstmaximering. En annan aktör som också blir viktig i den här uppsatsen är 

Ei som är den tillsynsmyndighet som reglerar elnätsbolagen.  
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4.2.1 Elnätsföretagen 

Det finns idag ungefär 170 elnätsbolag som är ägare av distributionsnäten i Sverige (IVA, 

2016b). Deras uppgift är att distribuera elen ut till kunderna som både kan vara företag och 

privatkunder. Det finns två företagsformer som dominerar bland elnätsbolagen, aktiebolag eller 

ekonomisk förening och det finns fyra ägartyper som dominerar. Den vanligaste ägartypen är 

kommunalt ägande. Utav de 170 elnätsbolagen är runt 120 kommunalt ägda. Det kan vara en 

kommun som äger hela elnätsbolaget eller så är det flera kommuner som delar på ägandet 

(Eriksson och Pettersson, 2016; IVA, 2016b). Den näst vanligaste ägandeformen är 

medlemsägda elnätsbolag, så kallade ekonomiska föreningar. I Sverige finns det ungefär 30 

stycken elnätsbolag som är registrerade som ekonomiska föreningar (Eriksson I, Pettersson L, 

2016). Sen finns också privata aktörer som kan agera ägare. Det kan röra sig om ägare både i 

Sverige och från andra länder (Kvist, 2018a). I Sverige finns ungefär 20 privata aktörer som 

driver elnätsverksamhet. Den sista typen av ägare är statligt ägande vilket i detta fall är den 

svenska statens ägande i Vattenfall (Eriksson och Pettersson, 2016). De tre största aktörerna, 

Vattenfall, E.ON och Ellevio innehar drygt hälften av Sveriges elnätskunder i sina nät (IVA, 

2016b). E.ON och Ellevio är båda privata ägare och äger tillsammans 11 av de 20 privatägda 

elnätsbolagen i Sverige. Ungefär 31 % av Sveriges elnätskunder har ett elnät som drivs av en 

ekonomisk förening eller en kommun. Dock är nästan 90 % av alla elnätsbolag i Sverige 

antingen kommun- eller medlemsägda (ibid). Det betyder att antalet bolag som har kommunalt 

ägande eller är medlemsägda är generellt sett mycket mindre till storleken men fler till antalet. 

4.2.2 Energimarknadsinspektionen  

Energimarknadsinspektionen (Ei) är som tidigare nämnt en tillsynsmyndighet som verkar på 

uppdrag av regeringen. Deras uppdrag är i stora drag att se till att Sveriges energimarknader 

fungerar på ett tillfredsställande sätt (Energimarknadsinspektionen, 2015). Det inkluderar alltså 

mer än bara reglering av elnät som är det primära fokuset i den här uppsatsen. De arbetar även 

med fjärrvärme - och naturgasmarknaden. En stor del av deras arbete grundar sig i att övervaka 

så att aktörerna på de olika marknaderna sköter sig utifrån de lagar som finns. De arbetar också 

med att utformarna nya lagar och regler. Det är också Ei som beslutar om intäktsramen som 

finns till för att elnätsföretagen ska ta ut skäliga avgifter för sina tjänster samtidigt som rimliga 

avkastningsmöjligheter ska finnas (Energimarknadsinspektionen, 2016b). Om elnätsbolagen 

överskrider intäktsramen med mer än 5 % har Ei rätten att utkräva en straffavgift från 

elnätsbolagen (ibid).  
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4.2.3 ElnätsBranschens Riktlinjer (EBR) 

ElnätsBranschens Riktlinjer (EBR) är riktlinjer framtagna för Sveriges energiföretag. Det är 

Energiföretagarna Sverige som äger och utvecklar dessa riktlinjer i samråd med dess 

medlemmar men också tillsammans med Elsäkerhetsverket, Energimarknadsinspektionen, och 

Arbetsmiljöverket (Energiföretagen Sverige, 2017). Medlemmarna i Energiföretagarna Sverige 

är de nära 400 företagen som i Sverige producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. 

Energiföretagarna Sverige är en branschorganisation som verkar för att skapa goda villkor för 

att sina medlemmar ska kunna skapa och driva ett hållbart och resurseffektivt energisystem i 

Sverige (Energiföretagarna). De riktlinjer man enats kring har en bred förankring i branschen 

vilket gör att de är väl etablerade (Energiföretagen Sverige, 2016; Mannikoff, 2018f). EBR är 

till för att ge stöd åt Sveriges energiföretag. Det kan röra sig om att ta fram 

konstruktionsstandarder, produktionstekniker samt anvisningar för drift, skötsel och 

konstruktion för sina medlemmar. I detta inkluderas standarder och riktlinjer för Sveriges 

elnätsföretag (Energiföretagen Sverige, 2016).  

4.3 Lagar och regler  

Den främsta lagen som påverkar elnätsbolag är Ellagen (SFS 1997:857). En del i lagstiftningen 

är hur elnätsbolagens intäkter ska regleras vilket beskrivs närmare under rubriken 5. Empiri.   

Ett begrepp som är bra att känna till är elkvalité. Som ordet antyder finns det alltså bra och dålig 

el. Det är sant så till vida att de maskiner och annan utrustning som vi använder i våra liv alla 

har krav på att elen ska ha vissa egenskaper för att inte ta skada och i värsta fall gå sönder. Det 

finns lagar som reglerar olika aspekter på elkvalité där vissa är viktigare än andra. I och med 

att elektroniken som används blir allt mer känslig ökar också kraven på elkvalité 

(Energimarknadsinspektionen, 2013).     

Idag säger lagstiftningen att nätägaren har en skyldighet att låta en elnätskund nätanslutna sin 

mikroproduktionsanläggning om så önskas (Svensk Energi, 2014). Dock så måste en anmälan 

ske till elnätsbolaget att det kommer att ske. Om det krävs ett byte av elmätaren för att kunna 

bli mikroproducent är detta en kostnad som ligger på elnätsbolaget (ibid). Anledningen till att 

en ny elmätare kan behövas är för att det är ett krav att den måste kunna ta hänsyn till att el nu 

kan gå i två riktningar.   
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5. Fallföretagen och intäktsramen  

Nedan kommer information som framkommit vid intervjuer av de två elnätsbolagen Herrljunga 

Elektriska Ab och Kvänum Energi att lyftas fram. Information om hur dagens reglering fungerar 

och vad som har föranlett den kommer också att beskrivas.  

5.1 Elnätsföretagen 

5.1.1 Herrljunga Elektriska Ab 

Herrljunga Elektriska är ett elnätsbolag med lite drygt 5000 kunder med ett elnät som täcker in 

stora delar av Herrljunga kommun samt delar av Vårgårda och Vara kommun (Herrljunga 

Elektriska Ab 2016). Företaget är kommunägt vilket betyder att det är kommunen som utformar 

ägardirektivet för företaget. Det är också kommunen som får eventuell utdelning vilket betyder 

att vinsten stannar i bygden (Mannikoff, 2018a). Ägardirektiven är upp till styrelsen att tolka 

och det är alltså styrelsen som bestämmer vad som ska göras. Herrljunga Elektriskas primära 

verksamhetsområde är distribution av el men de äger också anläggningar för elproduktion, 

fjärrvärme samt tillhandahåller tjänster inom el-/energiteknik vilket kan röra sig om montering 

av exempelvis solceller (Herrljunga Elektriska Ab, 2016). De arbetar även med utbyggnaden 

av fibernätet i bygden de är verksamma i (Mannikoff, 2018a).  

5.1.2 Kvänum Energi  

Kvänum Energi har ungefär 4000 kunder (Kvänum Energi) och bedriver främst sin verksamhet 

i Vara kommun (Kvänum Energi, 2016). Företaget är en ekonomisk förening, vilket betyder att 

företagets kunder också är dess medlemmar som i slutändan äger företaget (Kvist, 2018a). Inte 

alla kunder är medlemmar exempelvis är inte producenter eller personer som bor i hyresrätter 

medlemmar (Kvist, 2018a). Det är medlemmarna som väljer en styrelse på en föreningsstämma. 

Hur föreningen ska drivas är delvis bestämt via lagen för ekonomiska föreningar (Kvist, 2018b). 

Inom ramen för lagar och regler är det upp till styrelsen att besluta om hur föreningen ska drivas. 

Likt Herrljunga Elektriska är Kvänum Energis primära fokus på eldistribution men de arbetar 

även med entreprenader inom energi (Kvänum Energi, 2016). Även utbyggnaden av fiber är 

något som Kvänum Energi arbetar med (Kvist, 2018b) 

5.1.3 Skillnader och likheter 

Trots att de båda företagen har olika ägare drivs båda företagen med liknande målsättningar. 

Målsättningen är att bedriva en affärsmässig samhällsnytta. De båda vd:arna poängterar att 

affärsmässighet inte är det samma som vinstmaximering (Kvist, 2018a; Mannikoff, 2018a). 
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Mannikoff (2018a) pekar dock på att ägardirektiven för kommunägda elnätsbolag kan ändras i 

och med ett skifte i politiken. Eftersom Herrljunga Elektriskas ägardirektiv är så pass 

övergripande finns också en bred politisk enighet kring dem vilket gör att styrningen främst 

bestäms utifrån styrelsen (Mannikoff, 2018a). De båda företagen ser sig som en möjliggörare 

för att människor ska kunna bo och verka i bygden vilket också gör att de arbetar med mer än 

bara elnät. Exempelvis arbetar de båda företagen med utbyggnaden av fibernätet (Kvist, 2018a; 

Mannikoff, 2018a).  

5.2 Strategi för investeringar 

Investeringar i elnät är ofta förenade med långsiktighet. Det hanterar de båda elnätsbolagen 

genom att lägga upp planer för vilka investeringar som ska göras för det kommande året. Dessa 

planer baseras på exempelvis besiktningar som har gjorts av elnätet men också på mer 

långsiktiga planer innehållandes mer omfattande investeringar (Kvist, 2018a; Mannikoff, 

2018a). Planerna för investeringarna som ska göras för det kommande året presenteras sedan 

för styrelsen som sedan har i uppdrag att granska och komma med synpunkter. När det 

kommande året väl börjar följs den fastslagna planen. Det finns dock en viss flexibilitet i vad 

som ska göras och tillägg till planen kan exempelvis göras. Det kan röra sig om en sträcka med 

luftledning som är planerad att bytas till jordkabel om fem år. Men om det har varit mycket 

problem på just denna sträckan som medfört kostnader för att laga luftledningen kanske det är 

bättre att tidigarelägga bytet till jordkabel. Det kan också röra sig om att en kund har köpt ny 

utrustning som kräver mer ström. Det kan medföra att det krävs förstärkningar så att kunden 

kan använda den nya utrusningen. Det här kan emellertid leda till att andra planerade projekt 

blir försenade. Både Kvist och Mannikoff (2018a) menar dock att elnätet inte står och faller på 

de investeringar som är planerade att göras under året.   

5.3 Reglering av elnät 

Då elnätet är ett naturligt monopol krävs någon form av reglering för att kunderna ska få det 

som de efterfrågar till ett rimligt pris. Hur denna reglering ser ut och har sett ut historiskt är 

något som har varit föremål för debatt. I efterföljande delar kommer både tidigare regleringar 

samt den nuvarande regleringen att presenteras.  

5.3.1 Tidigare reglering 

Under 1996 avreglerades elhandelsmarknaden i Sverige och en uppdelning mellan elproduktion 

och distribution skedde. Mellan 1996–2003 fanns generella riktlinjer för elnätsbolagen 

angående vilka priser som skulle tas ut från kunderna (Energimarknadsinspektionen, 2011). 
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Under 1998 började dock arbetet med en ny regleringsmodell för att bestämma elnätsbolagens 

nättariffer utifrån hur bra de presterade (Energimarknadsinspektionen, 2011). 

Nätnyttomodellen som den kallades togs i bruk 2003 och var en modell som uppskattade hur 

mycket elnätsbolagen fick fakturera sina kunder utifrån hur de presterat. Detta jämfördes sedan 

med hur mycket de faktiskt hade fakturerat sina kunder för att se om elnätsbolagen tagit ut 

skäliga priser (Energimarknadsinspektionen, 2011). Under 2009 bestämdes det att från och med 

2012 skulle en förhandsreglering ske utifrån en ny modell. Med förhandsreglering menas att 

elnätsbolagen redan innan en periods början vet hur mycket de får fakturera sina kunder. Dock 

avskaffades nätnyttomodellen redan under 2009 eftersom den innebar en stor arbetsbörda för 

både elnätsbolag och berörda myndigheter. Det resulterade i att en ny metod antogs för tiden 

fram till 2012, då förhandregleringen skulle börja gälla. Målet med metoden var att skapa en 

balanserad övergång till den nya regleringen som innebar mindre arbete för de inblandade 

parterna (Energimarknadsinspektionen, 2011).  

5.3.2 Dagens reglering   

Som ett resultat på krav från EU trädde en förhandsreglering i kraft den 1 januari 2012 

(Energimarknadsinspektionen, 2011). I förhandsregleringen bestäms på förhand ett tak för hur 

mycket elnätsbolaget får fakturera sina kunder under den kommande fyraårsperioden. Detta tak, 

den så kallade intäktsramen, är till för att elnätsbolaget ska ta ut skäliga nättariffer samtidigt 

som de ska få en rimlig avkastning. I Figur 1 ses en schematisk bild över de olika delarna som 

i slutändan summerar upp till intäktsramen för ett elnätsbolag.      
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Figur 1 Schematisk bild över intäktsramens uppbyggnad (Energimarknadsinspektionen, 2010).  

Den intäktsram som det beslutats kring kommer att gälla för de kommande fyra åren. Det 

medför att den första perioden som förhandsregleringen tillämpades på var perioden 1 januari 

2012 till 31 december 2015. Nu är vi inne i perioden för 2016–2019 och nästa period kommer 

således att bli 2020–2023. Dessa tre perioder har alla byggt på samma grundmodell som syns i 

Figur 1. Dock har vissa delar lagts till, tagits bort och ändrats. För att elnätsbolagen ska sträva 

efter att effektivisera sina elnät finns inbyggda ekonomiska incitament i intäktsramen. Ju bättre 

elnätsbolagen presterar ju högre kan också vinsten bli (Copenhagen Economics, 2017). 

Exempel på incitament kan vara att sträva efter en jämn belastning i elnätet. Detta kan uppnås 

om kunderna i elnätet väljer att använda el mer jämnt över dygnet. Tanken är då att 

elnätsbolaget ska möjliggöra för kunderna att sträva efter ett sådant beteende 

(Energimarknadsinspektionen, 2015). Kan man minska effekttopparna kommer elnätsbolaget 

att få betala en lägre avgift till ägaren av det överliggande nätet (regionnätet). Anledningen till 

att kostnaden minskar är för att kostnaden ofta korrelerar med effektuttag snarare än 

energimängd (ibid). För perioden 2012–2013 låg kostnaden för överliggande nät under 

opåverkbara kostnader. Det betyder att om kostnaden förändrades så förändrades också 

intäktsramen. I den nuvarande intäktsramen har man gjort om lite så om kostnaden för 

överliggande nät förändras så påverkas inte intäktsramen. Det betyder att elnätsbolaget har 

större möjlighet att påverka sitt resultat (ibid).  

De incitament som är inkluderade i intäktsramen har fått ganska mycket kritik för att vara 

verkningslösa på sättet som de är utformade på idag (Copenhagen Economics, 2017). Den 

enkätstudie som Copenhagen Economics (2017) gjorde bland Sveriges elnätsbolag visar att 

incitamenten har för liten påverkan för att göra någon skillnad i enskilda investeringsbeslut. För 

företag som inte strävar efter vinstmaximering har incitamenten ännu mindre påverkan enligt 

studien. Detta visar sig även i rapporten från Power Circle (2018) där data hämtats från 

seminarium och intervjuer. Incitamentet för att jämna ut lasten i nätet har också fått kritik för 

att den riskerar att motarbeta utvecklingen av variabel elproduktion i lågspänningsnätet. I 

rapporten från Copenhagen Economics (2017) framkommer att lasten snarare kommer att bli 

mer ojämn om exempelvis en stor mängd solceller installeras i lågspänningsnätet. Det medför 

att elnätsägare med en stor andel variabel elproduktion kommer att straffas istället för att 

gynnas.   

Skillnaderna i utformningen av intäktsramen för perioden 2012–2015 och perioden 2016 – 2019   

skiljer sig ganska mycket. En skillnad är hur man ser på värdering av komponenter i elnätet. 
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Inför perioden 2016 – 2019 skulle komponenterna i elnätet åldersbestämmas för att avgöra om 

de skulle ingå i kapitalbasen eller inte (Energimarknadsinspektionen, 2014). Tanken med det 

var att ge incitament för att skrota gamla delar och därmed öka investeringstakten (ibid). Många 

företag ställde sig kritiska till detta då det innebar en stor arbetsinsats (ibid). Men Ei ansåg att 

uppgifter om delarna i elnätet var viktig och att det skulle finnas på plats.    

En del i intäktsramen som det varit mycket debatt kring är storleken på den så kallade WACC:en 

(weighted average cost of capital). Det är denna del som har att göra med vad som är en rimlig 

avkastning för kapital hos elnätsbolagen. För perioden ansåg Ei att den skulle vara på 5,2 % 

men det överklagades av några elnätsbolag. Elnätsbolagen fick rätt och den fastställdes till 6,5 

% för perioden (Energimarknadsinspektionen, 2014). För perioden 2016–2019 ansåg Ei att den 

skulle vara 4,56 % men även för den här perioden överklagades beslutet och den slutgiltig 

avkastningsräntan landade på 5,85 % för perioden (Energimarknadsinspektionen, 2016c). Detta 

har alltså öppnat upp för högre intäktsramar än vad som Ei tänkt för de båda perioderna. Vissa 

bolag har utnyttjat detta och överklagat Ei:s beslut för att få en högre intäktsram än vad Ei hade 

föreslagit (Energimarknadsinspektionen, 2014). Detta har lett till att elnätpriserna i vissa 

regioner har ökat med så mycket som 40 % över en femårsperiod samtidigt som inflationen 

varit runt 10 % för samma period (Power Circle, 2018).  

5.4 Påverkan från myndigheter  

De två elnätsbolag som undersöks i denna uppsats har båda ansökt om intäktsramar som är lägre 

än vad Ei har föreslagit om (Kvist och Mannikoff, 2018a). Kvist och Mannikoff (2018a) menar 

att det inte har funnits något behov av högre intäkter för att kunna finansiera sin verksamhet 

och göra de investeringar som planerats. Det gör att de incitament som finns inbyggda i 

intäktsramen inte har påverkat de båda elnätsbolagen. Kvist och Mannikoff (2018a) menar dock 

att det påverkat dem så till vida att de varit en ökad arbetsbörda för att sammanställa alla data 

som krävts från Ei. I den modell som Ei använder behöver exempelvis de olika delarna i elnätet 

åldersbestämmas.  

För att få in åsikter från elnätsbolagen skickar Ei ibland ut förslag som de vill har svar på. 

Mannikoff (2018a) menar att om man skulle svara på alla förslag som Ei skickar ut så skulle 

arbetsbördan öka ytterligare. Dels för att de ofta är väldigt omfattande men också för att det tar 

tid att formulera ett välformulerat svar.  

Som tidigare nämnt bestämmer Ei inte bara storleken på intäktsramen. De arbetar för tillfället 

med att se över vilka krav som ska finnas på de elmätare som sitter i anslutningen mellan 
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kunderna och elnätet för att registrera förbrukningen (Energimarknadsinspektionen, 2017b). 

Bakgrunden till att kraven på elmätarna ses över är att de nya elmätarna ska leda till effektivare 

nätdrift, underlätta för ökad integration av mikroproduktion samt att göra det lättare för kunder 

att agera utifrån förändringar av elpriset. Detta menar Kvist (2018a) har lett till att de har valt 

att skjuta på investeringar i nya elmätare tills de nya kraven är på plats.   

5.5 Framtiden  

Framtiden är alltid oviss men om de förslag som Ei har föreslagit inför perioden 2020 – 2023 

går igenom kommer intäktsramen för alla elnätsbolag generellt att sänkas markant 

(Energiföretagen, 2018; Energimarknadsinspektionen, 2017a). Om man jämför med perioden 

2012–2015 är tanken att intäktramarna ska sänkas med nästan 30 % för perioden 2020–2023. 

Det beror på att den avkastningsränta (WACC:en) som används vid beräkningen av 

intäktsramen kommer att sänkas baserat på det nu liggande förslaget (ibid). Det gör att bolag 

som idag inte använder hela intäktsramen i allt större utsträckning kommer att behöva göra det.  

Både Kvist och Mannikoff (2018a) ser detta som något som skulle påverka små elnätsbolag 

extra mycket eftersom storleken på deras investeringar fluktuerar ganska mycket. De menar att 

det kan leda till att de kan behöva avstå från till exempel en tilläggsinvestering som hade varit 

bra att göra samtidigt som något annat. Att på det viset påverkas av en sänkning av intäktsramen 

vore olyckligt menar de båda vd:arna.  

I och med att antalet mikroproducenter med all sannolikhet kommer öka i framtiden kommer 

också kunderna att köpa mindre el från elnätet. Det menar Kvist och Mannikoff (2018a) 

kommer att leda till att kostnaderna behöver fördelas annorlunda. Med mer variabel 

elproduktion kommer investeringar i elnätet att krävas. Om fler kunder betalar en lägre avgift 

på grund av den minskade konsumtionen måste intäkterna snarare komma från den fasta 

avgiften för att vara i paritet med dagens intäkter (Kvist och Mannikoff, 2018a). Både Kvist 

och Mannikoff (2018a) menar att det är svårt att förutse vilka investeringar som kommer att 

krävs i framtiden. De menar båda två att de trender som man kan se idag med ökad variabel 

elproduktion och förändrade konsumtionsmönster med elbilar kommer att få en påverkan. 

Mannikoff (2018a) menar att detta kan leda till att ytterligare kompetens behöver knytas till 

företaget för att i noggrannare kunna utreda olika scenarion och vad de skulle kräva. I slutändan 

är det kundernas beteende som kommer att avgöra vad som kommer att krävs (Kvist och 

Mannikoff, 2018a).  
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6. Analys 

6.1 Praxis 

Den del i SAP som refererar till de normer och rutiner som finns på ett företag kallas praxis 

och utgör en viktig del i ett företags strategi. Begreppet praxis kan delas in som de interna 

normerna och rutinerna men också som de externa normerna och rutinerna. De interna syftar 

till en specifik företagskultur på det givna företaget medan de externa snarare innefattar normer 

och rutiner som gäller för en hel bransch (Whittington, 2006).  

6.1.1 Intern praxis 

De båda företagen som granskats i den här uppsatsen är förhållandevis små till storleken vilket 

gör att de har en stark lokal förankring. Den lokala förankringen är något som speglar de båda 

företagens tankesätt. Det finns tydliga interna normer som de båda företagen delar. Dessa 

formar den dagliga verksamheten från grunden. Exempel på detta är tankarna om företagens 

existens som både Kvist och Mannikoff (2018a) menar är att verka som möjliggörare för de 

som bor och arbetar i bygden. En förklaring till den inställning som finns hos de två företagen 

är ägarbilden. I Herrljunga Elektriskas fall är det kommunen som är ägare. Kommunens intresse 

är att verka för de som bor i kommunen vilket gör det naturligt att sprida denna filosofi vidare 

till de bolag man äger. För Kvänum Energi ser situationen liknande ut. Där är det medlemmarna 

som äger bolaget. Medlemmarna är också kunderna till företaget vilka naturligt har en lokal 

förankring. Det är medlemmarna som väljer styrelsen som ska styra företaget. Dessa har både 

ett intresse i att bolaget drivs på ett affärsmässigt riktigt sätt men också att kunderna gynnas i 

största mån då de själva är kunder.   

Ser man till de personer som arbetar på de båda företagen har de i de flesta fall en lokal 

anknytning vilket resulterar i att de också både är kunder och anställda. Det betyder i 

förlängningen att både ägare, kunder och anställda har en lokal förankring. Detta faktum är 

något som påverkar den dagliga verksamheten men också hur företaget väljer att göra 

investeringar (Kvist och Mannikoff, 2018a). Kvist och Mannikoff (2018a) tror båda att det finns 

en större benägenhet att göra rätt för sig på grund av den lokala närvaron. Det beror på att 

kunderna finns lokalt vilket gör att återkopplingen sker direkt men också att de flesta på 

företagen har någon form av personlig koppling till bygden (ibid). Detta märks extra tydligt när 

problem uppstår menar både Kvist och Mannikoff (2018a). Det finns en stor vilja hos de 

anställda att åtgärda problemen vilket Kvist och Mannikoff (2018a) till stor del tror beror på 

den lokala anknytningen företagen har.   
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Eftersom branschen går från att historiskt ha varit kapital- och resursintensiv mot att bli mer 

kunskapsdriven blir kunskap från utomstående aktörer allt viktigare. Detta kan ske via 

fördjupade samarbeten med exempelvis universitet och högskolor. Det ger elnätsbolagen en 

fördjupad förståelse för ny teknik och trender. Mannikoff (2018c) förklarar att Herrljunga 

Elektriska idag har samarbeten med flertalet lärosäten runt om i Sverige. Dessa samarbeten kan 

ses som en del i den interna praxisen. Men då resultaten från projekten i de flesta fall är publika 

kan de också falla inom ramen för vad som definieras som den externa praxisen. Whittington 

(2006) menar att de aspekter som påverkar flera företag eller en hel bransch kan anses tillhöra 

den externa praxisen vilket gör att dessa samarbeten blir en typ av gråzon.  

6.1.2 Extern praxis 

Trots att företagens praxis till stor del påverkas av den lokala förankringen finns det andra delar 

som också bidrar. De aspekter i praxisen som gäller för flera företag eller en hel bransch 

refereras till som den externa praxisen (Whittington, 2006). Då företagen verkar på en 

monopolmarknad krävs styrning via lagar och regler för att deras tjänster ska hålla en hög 

kvalité och att överpriser inte ska tas ut. Hur elnätsföretagens intäkter har reglerats är något som 

har förändrats mycket över tid och har också varit utsatt för en hel del kritik (Copenhagen 

Economics, 2017). Kritiken grundar sig till stor del i att regleringen inte har lyckats begränsa 

de intäkter som vissa elnätsbolag har tagit ut från sina kunder (Power Circle, 2018). Denna 

kritik är något som Kvist och Mannikoff (2018a) håller med om. Både Kvist och Mannikoff 

(2018a) anser att det är olyckligt att Ei ser på elnätsbranschen som en problembransch när det 

egentligen bara finns några få aktörer som missköter sig. Den signal man sänder ut till 

allmänheten med dagens sätt att reglera är att alla elnätsbolag är ute efter att maximera vinsten 

menar Kvist och Mannikoff (2018a).   

Nästan 90 % av landets alla elnätsbolag är kommun-  eller medlemsägda. Dessa företag är oftast 

mindre till storleken. 65 % av alla elnätsbolag i Sverige har mindre än 15 000 kunder (IVA, 

2016b). Kvist och Mannikoff (2018a) menar att det finns stora skillnader i vad som driver de 

mindre lokala aktörer vars kunder antingen direkt eller indirekt äger bolagen jämfört med större 

företag vars ägare inte har samma lokala förankring. De två studerade företagen har som 

tidigare nämnt en stark lokal förankring sett till kunder, anställda och ägare. Detta sammantaget 

gör att den lokala expertisen kan ses som hög i de två studerade företagen (Alexius, Furusten 

och Werr, 2012; Kvist och Mannikoff, 2018a). Den trend som finns idag ger ett större utrymme 

för generell expertis (Alexius, Furusten och Werr, 2012). Det är något som verkar sant även för 

elnätsbranschen eller kanske snarare för hur branschen regleras. Modellen som idag används 
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för att reglera elnätsbolagens intäkter är en modell som endast baseras på ekonomi. Ekonomiska 

modeller för styrning menar Alexius, Furusten och Werr (2012) är tätt sammankopplat med 

utbredningen av generell expertis. Mannikoff (2018a) säger under intervjun att ”om det hade 

varit så lätt att bygga ett elnät så man hade kunnat utgå från en ekonomisk modell så borde ju 

böckerna för elingenjörer skrivas om ”. Denna åsikt är något som det finns stöd för i rapporten 

från Power Circle (2018). I rapporten lyfts det fram att en ekonomisk modell inte ska vara 

underlag för hur elnätet ska designas. Eftersom elnätet är ett tekniskt system borde det också 

hanteras som ett sådant (Kvist och Mannikoff, 2018 a; Power Circle, 2018).   

Syftet med intäktsramen är att kvalitén för kunderna ska vara hög samtidigt som de betalar ett 

skäligt pris men också att elnätsbolagen ska få en rimlig avkastning. För företag som inte arbetar 

med vinstmaximering finns redan ett fokus på att maximera nyttan för kunden genom att 

leverera en hög kvalité till ett rimligt pris vilket är något som styrs via ägardirektiven i bolagen. 

Men trots att de två utredda elnätsbolagen har liknande målsättning som Ei har med 

intäktsramen så menar Kvist och Mannikoff (2018a) att intäktsramens utformning kan påverka 

investeringar i elnätet negativt. Om intäktsramen sänks som planerat inför 2020 finns det en 

risk att de tänkta långsiktiga investeringarna begränsas (Kvist och Mannikoff, 2018a).  

Idag tar Herrljunga Elektriska ut ungefär 75 % av vad intäktsramen ger dem rätt till (Mannikoff, 

2018b). Mannikoff (2018e) menar att det är önskvärt att det finns en marginal upp till taket 

eftersom det ger företaget ett ökat handlingsutrymme vid oförutsedda händelser som medför 

ökade kostnader. Om ett elnätsbolag exempelvis lägger ner fiber för en viss sträcka kan det 

finnas fördelar med att samtidigt gräva ner kabel för el. Detta medför att elnätsbolaget bara 

behöver gräva en gång, vilket är mer kostnadseffektivt. Vissa gånger är det inte möjligt att 

kombinera dessa två arbeten på grund av att elnätsbolaget redan har nått upp till taket i 

intäktsramen. I ett sådant fall tvingas man skjuta på investeringen för elkabeln, vilket kan 

medföra extra arbete som i sin tur leder till ökade kostnader (Kvist och Mannikoff, 2018a).  

Av Sveriges elnätsbolag beräknas 41 stycken utnyttja 100 % eller mer av intäktsramen om de 

fortsätter som de gjorde under 2016 för hela perioden 2016–2019 

(Energimarknadsinspektionen, 2016a; Mannikoff, 2018e). Vattenfall, E.ON och Ellevio äger 

tillsammans 8 av dessa 41 bolag. Alla tre företagen har överklagat de tidigare besluten om 

intäktsramen. Även beslutet för den gällande perioden har överklagats, eftersom företagen 

strävar efter att höja intäktsramen. Inom dessa företag kan man tänka sig att det finns en större 

andel formell kunskap. En förklaring till det är att stora företag, vilka dessutom är verksamma 
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över stora geografiska områden, ofta gynnas av en tydlig struktur. En tydlig struktur uppnås 

lättare med en större andel formell kunskap (Alexius, Furusten och Werr, 2012).  

Att Vattenfall, som är ett statligt ägt elnätsbolag, strävar efter att maximera vinsten samtidigt 

som Ei, en annan statlig myndighet, arbetar för att elnätsbolag ska ta ut lägre avgifter än vad 

som görs idag kan verka motsägelsefullt. Men på grund av den mer formella kunskapen som 

finns inom exempelvis Vattenfall drivs denna typ av elnätsbolag av utformningen av 

intäktsramen. Alexius, Furusten och Werr (2012) förklarar detta med att modeller som från 

grunden har skapats utav en större andel av generell expertis lättare kan tolkas för utomstående 

generell expertis.  

Både Kvist och Mannikoff (2018a) menar att om man drivs av incitamenten i intäktsramen så 

finns det en risk att felaktiga investeringar görs. Intäktsramens storlek bestäms till viss del av 

vad elnätet värderas till. Det gör att intäktsramen höjs om man byter ut gamla komponenter mot 

nya. Detta menar Kvist och Mannikoff (2018a) kan leda till att väl fungerande delar byts ut bara 

för att höja intäktsramen. Det resulterar i att kunderna får betala ett högre pris för samma tjänst. 

Alexius, Furusten och Werr (2012) menar att modeller som är strikt baserade på ekonomi ofta 

har brister vilket gör att utfallet inte alltid blir som man tänkt sig. Det beror på att alla parametrar 

som finns i verkligheten inte kan ingå i en modell. Kvist och Mannikoff (2018a) är båda eniga 

om att man inte kan reglera ett komplext tekniskt system med en ännu mer komplex ekonomisk 

modell. De båda efterfrågar en modell som är enkel med få parametrar att ta hänsyn till. De 

menar också att den inte ska styra hur elnätet ska byggs upp i minsta detalj. Mannikoff (2018b) 

anser att ”hur elnätet designas ska vara en fråga för ingenjörer med de lokala förutsättningarna, 

inte för jurister och ekonomer med ett nationellt perspektiv”. Det resonemang som Kvist och 

Mannikoff driver är typiskt vid en hög andel lokal expertis (Alexius, Furusten och Werr, 2012).  

Som intäktsramen är utformad idag är det en nationell modell. Problemet med en nationell 

modell är att den är svår att anpassa till de stora lokala variationer som existerar (Kvist och 

Mannikoff, 2018a; Power Circle, 2018). Men att göra modellen mer komplex för att bättre väga 

upp för de lokala variationerna verkar inte som en rimlig lösning då dagens utformning av 

intäktsramen redan upplevs som svårförstådd av många elnätsbolag (Power Circle, 2018). Att 

göra modellen mer komplex är något som går i linje med de tankar som Alexius, Furusten och 

Werr (2012) lyfter fram. De menar att modeller som har skapats av en stor andel generell 

expertis riskerar att bli allt för generaliserande vilket ofta kompenseras av att de görs mer 

komplexa. Modeller kan dock leda till en ökad struktur och transparens (Alexius, Furusten och 

Werr, 2012). Men då det generellt sett finns en stor skillnad i vilken kunskap som dominerar 
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mellan Ei och elnätsbolagen riskerar nackdelarna att överväga fördelarna. För att skapa en 

modell med en bred genomslagskraft krävs en blandning av expertis när den skapas (Owen, 

2015; Goldman, 2016). Men som nämnt tidigare är de flesta av Sveriges elnätsbolag små till 

storleken vilket tyder på att de drivs av ett stort mått av lokal expertis medan Ei har en mer 

formell kunskapsbas.  

I en rapport från Power Circle (2018) finns exempelvis tankar om att regleringen borde anpassas 

till vilken typ av elnätsbolag det rör sig om. Problemet med det är att det uppstår frågor om hur 

de olika regleringarna ska se ut och vad som gör att man klassas som den ena eller andra typen 

av elnätsbolag. Det är frågor som skulle behöva utredas ytterligare. Likväl kan det verka rimligt 

att någon uppdelning skulle kunna göras då lagen om ekonomiska föreningar 1 kap. 9 § lyder 

som följer: ” En ekonomisk förening har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska 

intressen” (SFS 1987:667). Lagen gör det alltså olagligt för ekonomiska föreningar att utnyttja 

sin position som monopolist (Kvist, 2018b). De lagar som finns styr alltså redan de ekonomiska 

föreningarna med ett liknande mål som Ei har med intäktsramen. Dock kräver upprättandet av 

intäktsramen mycket mer arbete, både från elnätsbolagens sida men också från Ei själva. Att 

intäktsramen ser ut som den gör med en strukturerad övervakning är något som verkar följa 

dagens trend. Alexius, Furusten och Werr (2012) menar att dagens trend går mot mer specifika 

kontrollsystem och att mätbara mål blir allt viktigare. Eftersom kunskapsbasen på Ei domineras 

av formell kunskap är den resulterande modellen något som man kan förvänta sig baserat på de 

tankar som Alexius, Furusten och Werr (2012) framför. 

Eftersom de två utredda elnätsbolagen idag inte strävar efter att öka intäkterna påverkas de inte 

heller speciellt mycket av utformningen av intäktsramen. Det finns dock delar i regleringen som 

påverkar dem. Ett exempel på det är det nya lagförslaget som gäller uppgradering av elmätare 

i landet. Kvist (2018b) menar att det har lett till att de valt att skjuta på investeringar i deras 

elmätare tills kraven på de nya elmätarna är bestämda.   

En annan del som påverkar den externa praxisen för elnätsbolag är ElnätsBranschens Riktlinjer 

(EBR). Det är de riktlinjer som är upprättade för att underlätta vid nybyggnation och förvaltning 

av elnät. Dessa riktlinjer är framtagna av en stor mängd aktörer vilket gör att det finns en bred 

enighet kring hur EBR har utformats. Det är ett exempel på vad Owen (2015) menar händer om 

en större blandning av expertis är med i skapandeprocessen. Riktlinjerna har också blivit 

framtagna under en längre period vilket Kvist (2018c) tror är en bidragande faktor till att de har 

stor genomslagskraft. Jämför man EBR med intäktsramen så har intäktsramen tagits fram under 
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en förhållande kort tidsperiod med en stor andel generell kunskap vilket kan vara en förklaring 

till att den har ett lägre stöd.  

6.2 Beslutsfattande  

Beslut inom organisationer kan grunda sig på olika underlag. Det beror dels på vem som fattar 

besluten och vad de berör. De kan vara allt från att en montör identifierar ett problem och löser 

det utifrån tidigare erfarenheter vilket enligt Mintzberg och Westleys (2001) är ett snabbt 

tillvägagångssätt för att lösa ett problem. Det är alltså det som de refererar till som seeing first.  

Eftersom branschen går från att historiskt ha varit kapital- och resursintensiv mot att bli mer 

kunskapsdriven tror Mannikoff (2018c) att samarbeten med exempelvis universitet blir allt 

viktigare. Det går att koppla till Mintzberg och Westleys (2001) tankar om hur beslut fattas. 

Tidigare fattades beslut i all större utsträckning baserat på erfarenhet. Då kunde välgrundade 

beslut tas genom att studera ett problem, seeing first (Mintzberg och Westleys, 2001). Men om 

situationer som tidigare inte uppstått ska lösas krävs andra metoder för att lösa dem. Exempelvis 

menar Mintzberg et.al (1976) att den traditionella tanken om hur beslut fattas kan passa bättre 

in då. De refererar till det som thinking first som syftar till att beslutet tas baserat på att en 

utförligare planering genomförs innan ett beslut kan tas. Det kan röra sig om beslut gällande 

vilka investeringar som krävs när andelen elbilar kraftigt ökar i ett visst område. Många faktorer 

kommer emellertid att vara okända vid dessa beslut och ett större mått av osäkerhet kommer då 

att finnas vid dessa beslut. Det kan resultera i att man testar sig fram för att uppnå det som avses 

vilket Mintzberg och Westleys (2001) kallar doing first. En sådan beslutsprocess baseras på ett 

större mått av kreativt tänkande vilket troligen resulterar i en ökad arbetsbörda (Wit och 

Meyers, 2004; Mintzberg och Westleys, 2001). För att hantera den ökade arbetsbördan menar 

Mannikoff (2018a) att det skulle kunna krävas att ytterligare en elingenjör anställs för att kunna 

räkna på olika scenarion innan ett beslut tas. Dock finns en risk med att en sänkt intäktsram 

skulle kunna begränsa denna möjlighet.  

Mannikoff (2018a) ser detta som ett speciellt hot mot mindre elnätsbolag, då antalet anställda 

inte är så stort. Att anställa ytterligare en medarbetare skulle innebära att kostnaden för personal 

ökar mer procentuellt jämfört med ett större företag. De stora pensionsavgångarna som 

föreligger bidrar till denna problematik ytterligare. Det skulle kräva att man under en period 

skulle behöva gå dubbelt för att lära sig det som krävs eftersom så pass mycket av kunskapen 

är lokalt förankrad. En risk finns dock att en sänkt intäktsram begränsar möjligheterna till detta 

vilket över tid skulle leda till kompetensbrist inom företaget (Mannikoff, 2018a). 
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7. Slutsats 

Strategierna i de båda studerade elnätsbolagen grundar sig i lokala kunskaper och drivkrafter 

för att möjliggöra ett gott liv för de boende i bygden. Genom att reglera elnätsbolag som idag 

aktivt väljer att inte utnyttja hela intäktsramen hårdare med en sänkt intäktsram kommer göra 

det svårare för dem att möta de framtida utmaningarna. Det finns alltså en motsättning mellan 

hur små elnätsbolag agerar och hur regleringen är tänkt att fungera. En viktig del i denna 

motsättning är den skillnad i expertis som dominerar kommun- och medlemsägda elnätsbolag 

jämfört med Ei. Dagens trend med att lokal expertis får mindre handlingsutrymme i och med 

att samhället i allt större utsträckning värderar och anpassar sig till formell och generell kunskap 

är alltså något som även märks för elnätsbolagen. Det har tagit sig i uttryck med fokus på ökad 

struktur där mätbara mål där intäktsramen fått en allt större betydelse.  

Det finns en medvetenhet hos de båda företagen om att det i framtiden kommer att krävas en 

större eftertänksamhet vid beslut om vilka investeringar som ska göras. Detta eftersom 

branschen går mot många nya företeelser som tidigare inte hanterats vilket kommer kräva ett 

annat upplägg för att rätt beslut ska kunna fattas. Historiskt i branschen har beslut fattats genom 

att först studera något och genom den erfarenhet som finns inom organisation ta ett beslut. Det 

har i denna uppsats refererats till som seeing first. Beslut kommer i allt högre grad att kräva 

mer eftertänksamhet och ett större mått av överläggande som i den här uppsatsen refererats till 

som thinking first. Men vid nya situationer kan också en metodik som grundar sig i att prova 

sig fram vara gångbart, doing first. Detta kommer att resultera i att mer jobb kommer att krävas 

för att underbygga beslut vilket troligen kommer att kräva att ytterligare kompetens knyts till 

elnätsbolagen. Möjligheten för detta avgörs dock delvis av storleken på intäktsramen.  

Studiens syfte var att utreda vad som triggar eller motverkar investeringar för lokala elnätsbolag 

som inte utnyttjar hela intäktsramen. Det tydligt visat sig att de två utredda elnätsbolagen drivs 

av en tanke om vad kunden kommer att gynnas mest av i slutändan. Elnätsbolagen i studien 

förlitar sig på sin egna lokala expertis om hur man bygger och förvaltar elnät snarare än att 

studera de incitament som finns i intäktsramen. Om detta är sant för alla elnätsbolag som är 

kommun - eller medlemsägda kommer inte den här studien att kunna svara på. Men det finns 

en tydlig enighet mellan de två undersöka bolagen kring att det är kunden som är i fokus. De 

har också liknande arbetssätt för hur det här ska uppnås. Alltså har de båda företagen liknande 

interna normer och rutiner som är en del i bolagens praxisar. Att en striktare reglering skulle 

medföra att kunderna till de båda elnätsbolagen skulle få en mer prisvärd tjänst verkar inte som 
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ett troligt scenario då det ger minskad frihet för elnätsbolagen. Striktare reglering skulle dock 

leda till minskat utrymme för de elnätsbolag som idag tar ut höga priser. Det är alltså en 

balansgång för Ei att anpassa en reglering som dels ska begränsa vissa elnätsbolag från att ta ut 

för höga avgifter, samtidigt som de lokala elnätsbolagen inte ska missgynnas. För att kunna 

utforma en väl fungerande elnätsreglering krävs en förståelse för hur olika typer av elnätsbolag 

resonerar kring investeringar i elnätet. Föreliggande uppsats kan ses som ett bidrag för att utöka 

denna förståelse.    

7.1 Tankar om vidare forskning 

För att kunna bekräfta det som lyfts fram i denna uppsats krävs ytterligare underlag. Exempelvis 

skulle fler liknande elnätsbolag kunna intervjuas med en större geografisk spridning. Det skulle 

göra resultaten mer generaliserbara. Det skulle också vara intressant att undersöka vilken 

påverkan den nya intäktsramen skulle ha om den antogs. Detta är något som skulle kunna göras 

för ett mindre antal elnätsbolag, eftersom det troligtvis skulle vara ett förhållandevis 

tidskrävande arbete att från grunden gå igenom den nya intäktsramens påverkan på ett företag.  

Det hade också varit intressant att göra intervjuer med andra typer av elnätsbolag. Exempelvis 

de som strävar efter att maximera vinsten. Det hade gett en större förståelse för om det finns 

några skillnader i strategier vad det gäller investeringar mellan olika typer av elnätsbolag. En 

tydligare bild av deras syn på dagens reglering och vad de har för åsikter och tankar om förslaget 

till att sänka intäktsramen hade också varit intressant att studera.  
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Appendix 1 Intervju 

Företagen 

Som jag har förstått det är ni antingen kommunal ägda eller medlemsägda bolag. Skulle ni vilja 

gå in lite mer exakt på hur ägarbilden ser ut och hur det påverkar er? Hur påverkar ägarbilden 

de mål som föreligger för företagen? 

Hur stor andel av Sveriges elnätskunder har en elnätsägare som drivs av en kommun eller dess 

medlemmar? 

Strategi/kundnytta 

Både elnätsbolagen som ni representerar menar att era kunder ska ha en prisvärd tillgång till 

den el som behövs. Hur märks det i erat arbete? (pris, kommunikation med kunder). 

Det finns ju som bekant incitament i intäktsramen som är till för att styra investeringar i elnätet. 

Då ni inte använder hela intäktsramen så påverkas ni inte av dessa incitament? 

Även om ni inte påverkas ekonomiskt ser ni ändå att de påverkar era tankar om hur investeringar 

ska göras i elnätet? Tex att man borde fokusera på att minska nätförluster. (gamla anläggningar 

borde bytas ut trots att de fungerar osv) 

Finns det andra riktlinjer som kommer från myndigheter som påverkar era investeringsbeslut? 

Hur kan en beslutsprocess se ut vid en investering? Tex vilka personer är med i processen? 

Hur kan man tänka sig att den interna strategin förändras om man går från mer rutinmässiga 

investeringar till mer kunskapsdrivna? 

Vad är er syn på nationella incitament för att påverka investeringar? (bra dåligt, hur kan de 

tänkas se ut?) 

Hur ser ni exempelvis på lagen om långvariga avbrott som infördes för att ge incitament till 

elnätsbolagen att minska mängden avbrott? Både överlag och för er? 

Arbetar ni med någon forskning och utveckling? Såg att en post för aktiverat arbete för egen 

räkning fanns i era årsredovisningar som tyder på det. (Får gärna förtydliga lite kring detta) 

Hur följer ni upp projekt som ni själva har gjort som kanske kan ses som kunskapshöjande? 

Framtiden och trender 
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I och med att komponenter i elnätet har en lång livslängd på många årtionden så undrar jag hur 

ni gör för att analysera framtiden på vad som kommer att krävas då? 

Skjuter ni på investeringar till tydligare tender/regler kan antydas? 

Om man ser att antalet mikroanvändare ökar kraftigt men fortfarande är nätuppkopplade. Finns 

inte en risk då att de fortfarande använder nätet vilket är en kostnad för elnätsbolagen men inte 

betalar så mycket för att de inte gör åt lika mycket el? Kommer då de andra användarna få en 

högre överföringskostnad för att täcka elnätsbolagets kostnader? 

Hur arbetar ni med att påverka kunder till att installera eller att inte installera variabel 

produktion? (Antar att ni som elnätsbolag tjänar mycket på om det görs på rätt sätt så ni kanske 

har en vilja av att påverka hur det går till?) 

 


