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Sammanfattning 

 

I detta arbete har frågeställningen “givet ett urval av tillväxtmarknader, vilken är mest attraktiv, 
både ur ett ekonomiskt och tekniskt perspektiv” behandlats. Arbete har undersökt marknaden i 
länderna Indien, Marocko, Chile, Sydafrika och Portugal.  

Grunden för arbetet är en förstudie som bland annat tittar på ett liknande arbete i form av 
rapporten “Renewable energy country attractiveness index“ från konsultbyrån EY. Parametrarna 
“stödjande lagstiftning och affärspolitiskt klimat”, “geografi”, “marknad” och “infrastruktur” 
väljs till stor del från denna rapport. Studien gör sen en djupdykning i forskning kring varje 
parameter för att ta fram hur varje parameter ska beräknas och sedan hur de ska viktas i 
modellen.  

Utifrån förstudien utvecklas en metod för hur parametrarna ska värderas. “Geografi” simuleras 
genom programmet SAM som använder indata i form av väderdata och förutsättningar för 
SVEA Solar och ger utdata i form av LCOE. “Marknad” värderas genom en viktning av 
konkurrenssituationen och tillväxten av solkraft justerat för BNP. “Stödjande lagstiftning och 
affärspolitiskt klimat” värderas dels genom sammanslagningen av två index “Index of Economic 
Freedom” och “Ease of Doing Business Index”, den andra delen genom att titta på specifika 
faktorer som mängd offentliga anbud, närvaro av koldioxidskatt osv. Infrastruktur graderas 
genom en bedömning av IEA samt en litteraturstudie av nätets framtida utveckling i landet.  
Slutligen viktas parametrarna så att marknad står för 40% av resultatet, lagstiftning 30%, 
infrastruktur 20% och geografi 10%. 

Arbetet fann att Indien var den starkaste marknaden med 79.8 av 100 möjliga poäng. Indien 
presterade helt klart bäst i kategorin marknad med 93 av 100 poäng, där den näst bästa 
marknaden var Marocko med 58 poäng. Indiens styrka ligger framförallt i den starka tillväxten 
kombinerat med ambitiösa statliga mål att uppnå en produktion på 100 GW solkraft 2025. 
Marocko hamnade på andra plats överlag med 61 av 100 poäng, Marocko presterade bäst på 
geografiska förutsättningar där landet fick full poäng med en LCOE på 49.75 $/MWh. Chile 
hamnade strax bakom Marocko med 59.8 poäng med ett relativt jämnt resultat på samtliga 
parametrar. Lägst poäng fick Sydafrika och Portugal med 51.9 och 51.3 poäng. Portugal tappade 
framförallt pga en svag prognostiserad marknadsutveckling.  
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Abstract 

 

This report has answered the question of issue: “given a selection of markets with growth 
potential, which is the most attractive from a business as well as technical perspective”. The 
energy markets of India, Morocco, Chile, South Africa and Portugal have been examined. 

The basis of the work is a pilot study which among other sources looks into a similar examination 
in the form of a report from the consultant firm EY “Renewable energy country attractiveness index”. 
The parameters which the result of this report are based on are largely selected from the EY 
report, “market”, “geography”, “infrastructure” and “supportive legislation and business 
climate”. The study then dives into the different parameters to find a basis for calculating each 
parameter and how they should be valued in the model.  

With the pilot study as a basis, a method for calculating the parameters was developed. The 
parameter “Geography” was calculated through simulations in the software SAM which uses 
weather data and technical specifics related to SVEA Solar to produce an estimated LCOE. 
“Market” is evaluated  by weighing an assessment of the competition on the market with a 
projection of the growth of solar PV adjusted for GDP. “Supportive legislation and business 
climate” is calculated in part by combining the results of two indexes “Index of Economic 
Freedom” and “Ease of Doing Business Index”, and in part by looking at specific factors such as 
the amount of public tenders, the existence of a carbon tax etc.. “Infrastructure” is assessed 
through a valuation from IEA as well as a study of the future development of the grid. Finally, 
the parameters are weighted so that “market” makes up 40% of the result, “legislation” 30%, 
“infrastructure” 20% and “geography” 10%.  

The report found that India was the most attractive market with a score of 79.8 out of 100. India 
had by far the highest “market” parameter score at 93 out of 100, where the second best market 
was Morocco with 58 points. The strength of the Indian market relies heavily on the strong 
economic growth combined with ambitious government goals to achieve a production of 100 
GW solar power by 2025. Morocco placed second overall with a score of 61 out of 100, Morocco 
achieved a full score within the “geography” parameter with a LCOE of 49.75 $/MWh. Chile 
placed right behind Morocco with 59.8, scoring quite evenly among all parameters. Lowest 
scoring were South Africa and Portugal with 51.9 and 51.3 points. Portugal’s poor placement can 
mostly be attributed to the weak projected market growth.  
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1 Introduktion 

Syftet med denna rapport är att undersöka möjligheten att installera större solcellssystem (s.k. 
solcellsparker) på möjliga tillväxtmarknader med fördelaktiga förhållanden. Detta görs på 
uppdrag av SVEA Solar (www.sveasolar.se) och ämnar således omfatta tekniska faktorer samt 
ekonomisk lönsamhet. Genom att studera vilka faktorer som spelar in när en marknad av denna 
typ ska en modell tas fram som sedan kan appliceras på attraktiva marknader.  

Syftet med litteraturstudien är att skapa en vetenskaplig grund och metodik för modellen. I 
modellen ska de olika påverkande faktorerna viktas för att skapa en kvantitativ modell. För att 
faktorerna ska kunna viktas på ett vetenskapligt sätt måste det först undersökas hur faktorerna 
ska värderas och sedan hur stor påverkan de har på värderingen av marknaden.  

 

Urval av länder 

Ett antal länder, tillväxtmarknader har valts till arbetet. Urvalet har skett flytande under 
litteraturstudien, då vi främst har valt länder som det finns mycket forskning på och som 
omfattas av IEAs data. Urvalet har också påverkats av vilka marknader vi tror skulle vara 
intressanta för SVEA Solar.  

 
Liknande arbete  
 
Arbetet kommer vara av den mer praktiska sorten där resultatet kommer i form av en utvärdering 
baserad på redan gjorda studier. Dessa studier kommer alltså vara mer lagda åt det praktiska 
hållet, t.ex. framtagna av diverse konsultfirmor. En sådan är gjord av konsultbyrån Ernst & 
Young: “Renewable Energy Country Attractiveness Index”. Metodiken för indexet är snarlik 
modellen som kommer användas i detta arbete, alltså finns det mycket att vinna på att basera vår 
modell delvis på denna. Studien tar fram parametrar inom 5 nyckelområden med ett antal 
basparametrar som baseras på underliggande databaser. De fem parametrarna som undersöks är1:  
 

- Energy imperative: security & supply, clean energy gap and affordability 
- Macro vitals: economic stability and investment climate 
- Policy enablement: political stability and support for renewables 
- Project delivery: energy market access, infrastructure and finance  
- Technological potential: natural resources, power off take attractiveness, political support, 

technological maturity and forecast growth & pipeline  
 
Basparametrar viktas mot varandra för att ta fram ett parametervärde. Parametrarna viktas i sin 
tur mot varandra för att skapa ett indexvärde. Som jämförelse till den modell som detta arbete tar 
fram är ämnesområdena snarlika, men sorteringen av basparametrar till områden sker på ett 
annorlunda sätt. Rapporten är mest användbar i avseende att jämföra viktningen av 
parametrarna.2 Nedan följer en teoretisk beskrivning av parametrarna baserat på erhållen 
litteratur. 
                                                
1 EY [2015], Renewable energy country attractiveness index, http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/RECAI-45-September-15-

2 Ibid. 
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Främjande lagstiftning 
 
Det finns tämligen lite litteratur som jämför lagstiftning länder emellan på en global nivå. 
Vanligare är att forskare undersöker länder emellan inom en region (tex. EU) eller regioner 
emellan inom ett land. Ett intressant exempel att titta på är USA där varje delstat har mer eller 
mindre total autonomi över sin energipolitik, därmed skapas 50 olika marknader inom landet. 
Eftersom delstaterna i landet ändå verkar under mer eller mindre lika förutsättningar blir det 
enklare att isolera lagstiftningen som faktor för att undersöka vilka initiativ och policys som är 
framgångsrika och därmed ska letas efter i värderingen av ett lands lagstiftning.  
 
I artikeln The impact of state financial incentives on market deployment of solar technology undersöker 
författarna hur delstaters finansiella incitament påverkar etableringen av solkraft mellan 1997 och 
2009. De kommer fram till att incitament i form av direkt bidrag är mest effektiva, deras 
effektivitet ökar också med storleken på bidraget. En annan variabel de undersökte var RPS 
(Renewable Portfolio Standard), alltså att delstaten ställer krav på att en viss andel av tillförsel 
skulle komma från förnyelsebara energikällor också var effektiva. RPS hjälpte dock inte solkraft 
specifikt ifall andra förnyelsebara energikällor var billigare inom delstaten.3   
 
I artikeln Are government policies effective in promoting deployment of renewable electricity resources? 
undersöker författarna på liknande sätt hur effektiv lagstiftning på delstatsnivå varit för att 
uppmuntra förnyelsebar energi mellan 1991-2007. Studien bekräftar till stor del resultaten från 
den tidigare: Clean energy funds and required green power options have a positive impact, men kommer också 
fram till en del andra slutsatser. T.ex. att frivilliga standarder för förnyelsebara inte är effektiva 
och även att delstatsapparatens konsumtion av energi från förnyelsebara hade relativt liten 
påverkan. Studien fann också att ekonomiska, politiska och strukturella variabler delstater emellan 
var relativt obetydliga för framgången av förnyelsebara.4 Just denna iakttagelse säger inte mycket 
om huruvida dessa variabler är betydelsefulla länder emellan, men den bekräftar antagandet om 
att det är relativt enkelt att isolera variablerna associerade med lagstiftning när man undersöker 
etableringen av solkraft delstater emellan i USA.  
 
På samma tema kommer rapporten Economic and policy analysis for solar PV systems in Indiana fram till 
att koldioxidskatt hade otroligt stor betydelse för huruvida solkraft är lönsamt eller inte.5 Denna 
slutsats får också stöd i IEA’s rapport Real world policy packages for sustainable energy transitions som 
tydligt kopplar tillväxt av förnyelsebara energikällor med grad av koldioxidskatt.6 
 

                                                                                                                                                   
 
3 Sarzynski, Larrieu, & Shrimali. [2012]. The impact of state financial incentives on market deployment of solar technology 
4Shrimali, Kniefel [2011], Are government policies effective in promoting deployment of renewable electricity resources? https://www-
sciencedirect-
com.focus.lib.kth.se/science/article/pii/S0301421511005118?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b84
29449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb hämtad 2018-05-06 
5 Jung, Jinho [2014], Economic and policy analysis for solar PV systems in Indiana, Energy Policy vol. 74 p. 123-133 Elsevier Science 
6 IEA [2017],  Real world policy packages for sustainable energy transitions, 
http://www.iea.org/publications/insights/insightpublications/real-world-policy-packages-for-sustainable-energy-transitions.html 
hämtad  2018-05-06 
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Affärspolitiskt klimat 
 
Med politiskt klimat syftar vi framförallt till att undersöka faktorer som grad av byråkrati, 
skattenivåer, korruption och affärsklimat. Det finns ett antal olika index som försöker undersöka 
just detta. Det mest omfattande av dessa är “Index of Economic Freedom” av amerikanska 
Heritage Foundation. Heritage Foundation är en ideologisk driven politisk stiftelse som lutar åt 
en liberalkonservativ riktning. Detta speglas i hur indexvärderingarna görs där 4 områden viktas:7  
 

- Rule of law 
- Goverment Size 
- Regulatory efficiency 
- Open markets 

 
Bedömningen är väldigt bred i sin utformning och omfattar allt som kan bedömas relevant för 
företagande och arbete inom landet. Indexet värderar faktorer som tillit till politiker, grad av 
byråkrati, skattesatser och korruption. Ingen enskild faktor kan bedömas som den mest relevanta 
för ett företag, men indexet som helhet målar upp en bild av affärsklimatet i landet.8 Värt att 
notera är att Sverige rankar väldigt högt i listan, så ett företag som är van att verka inom det 
svenska affärsklimatet kan få svårt att navigera sig på en marknad med lägre ekonomisk frihet. 
Eftersom detta är utgångspunkten för arbetet så bedöms stark ekonomisk frihet som en väldigt 
viktig framgångsfaktor  
 
Indexet har bland annat fått kritik för sin högervinkling där faktorer som “government size” ges 
en stor betydelse samtidigt som ekonomer är oense om dess betydelse för affärsklimatet då det 
inte finns någon direkt koppling mellan liten offentlig sektor och tillväxt. Annan kritik riktar sig 
emot att indexet bara mäter ekonomisk frihet ur arbetsgivarens och kapitalägarens perspektiv.9 
Att indexet bortser från arbetstagarens perspektiv behöver dock inte vara ett hinder för ett 
solcellsföretag. Värt att nämna är också att indexet är helt transparent i sin viktning vilket öppnar 
för en kritiskt förhållningssätt till resultatet.  
 
Ett annat index är “Ease of Doing Business Index” av the World Bank. Indexet mäter framförallt 
den administrativa bördan för att företaga i ett land och hur pass tydliga och enkla landets 
regleringar är. Nyckeltal i indexet är bland annat hur lång handläggningstiden är för att starta ett 
företag eller ansöka om bygglov, samt hur många steg som måste tas i processen.10 Indexet samlar 
in data genom paneler av företagare i varje land som får rapportera vissa nyckeltal samt hur de 
upplever den allmänna bördan av att få tillstånd och handskas med myndigheter.11 Indexet är 
alltså mer begränsat i att det inte tar hänsyn till relevanta makroekonomiska faktorer som 
korruption, politisk stabilitet och trygghet i det finansiella systemet. En fördel med att indexet är 
                                                
7 Heritage Foundation [2018], About the index, https://www.heritage.org/index/about hämtad 2018-04-28 
8 Heritage Foundation [2018], Methodology, https://www.heritage.org/index/book/methodology hämtad 2018-04-28 
9 Carson [2011], What economic freedom indexes leave out, https://fee.org/articles/what-economic-freedom-indexes-leave-out/ hämtad 
2018-03-17 
10 World Bank [2018], Doing Business: Reforming to Create Jobs, 
http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf 
hämtad 2018-04-26 
11 World Bank [2018], Methodology,  http://www.doingbusiness.org/methodology hämtad 2018-05-03 
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mer avgränsat är att det enbart tar med faktorer vars relevans det finns större konsensus kring, 
och att organisationen bakom är mer opartisk än den starkt högerlutande Heritage Foundation. 
Samtidigt blir bilden som indexet målar upp kraftigt begränsad då den inte tar hänsyn till faktorer 
som är nog så viktiga för företagande.  
 
  
Geografiska förutsättningar 
 
Solkraft bygger på omvandlingen av solenergi till elektrisk energi. För detta krävs givetvis goda 
geografiska förutsättningar. Den viktigaste faktorn för hur mycket av solenergin som kan 
konverteras är solinstrålningen. Temperaturen har en inverkan på verkningsgraden för 
solcellerna, där ett kallare klimat ger en högre verkningsgrad. I en sammanställd karta över 
solinstrålning multiplicerat med en effektfaktor illustreras de platser i världen med bäst 
förutsättningar för solenergi.12  
 

 
13       Figur 1: solinstrålning- och temperaturgradient 

 
Infrastruktur 
 
Med infrastruktur menas marknadens tekniska möjlighet att stödja utvecklandet av solkraft i 
allmänhet, solparker i synnerhet. Utbyggnaden av förnyelsebara energikällor som sol och vind 
begränsas av nätets kapacitet, och på platser det kan tänkas installeras stora system är det inte 
säkert att ett huvudnät finns överhuvudtaget. Detta ställer dels höga krav på utbyggnaden av nätet 
i sig, dels ställer det höga krav på ett bredare synsätt i framtiden. Hur ser möjligheten att lagra 
energi ut? Hur kopplas förnybar energiproduktion till övrig infrastruktur? För att verkligen 
möjliggöra utvecklingen av förnyelsebara energikällor kommer den övergripande 

                                                
12 Dubey [2013], Temperature Dependent PV Efficiency and It’s effect on PV production in the World- A Review, https://ac.els-
cdn.com/S1876610213000829/1-s2.0-S1876610213000829-main.pdf?_tid=4f00edf2-08cc-492b-bc50-
5ad715388f97&acdnat=1521114832_40cc6e7003acdb31c44864cb0d35d635 hämtad 2018-03-15 
13 Ibid. 
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distributionsmodellen behöva inkludera transportmedel, uppvärmning, microgrids och inte minst 
informationsteknologi.14  
 
IRENA beskriver hur ett välfungerande nät kan se ut på systemnivå; kopplat till hur grid codes 
ska anpassas för att smidigt kunna koppla in förnyelsebara energikällor på nätet. Framför allt är 
detta viktigt för att kunna genomföra större förändringar även i framtiden; speciellt i länder med 
mindre välutvecklade nät. Både Danmark och Tyskland har sedan länge utvecklat grid codes i takt 
med utbyggnaden av förnyelsebara energikällor, vilket har skapat mycket stabila system som 
andra länder har tagit efter.15 
 
IEA beskriver i en rapport hur förnyelsebara energikällor kan integreras på elnätet så smidigt som 
möjligt. Där beskrivs fyra faser för integrering av förnyelsebara energikällor, beroende på andelen 
förnybart, hur mycket det påverkar stabiliteten i nätet och hur flexibelt nätet är att hantera detta. 
Denna bedömning finns för en rad antal länder och ger en indikation på var landet befinner sig i 
sin utveckling.16  
 
Marknaden 
 
Den litteratur som finns på området diskuterar mestadels vilka marknadsstrukturer och 
mekanismer som kan tänkas premiera en hållbar energimix i samhället. Detta relaterar delvis till 
undersökningen kring solparkers lönsamhet, men är i många fall en bredare fråga som riktar sig 
till ledande marknadsaktörerna och lagstiftare. Huruvida detta är relevant för vår undersökning 
återstår att se, men i korta drag sammanfattas här vad som kan tänkas utgöra en gynnsam 
marknad både för solkraft och för förnyelsebara energikällor i stort.  
 
Enligt en rapport av IEA om möjligheterna för etablering av förnyelsebar energi finns det 
primärt två faktorer som spelar roll ur ett generellt marknadsperspektiv. Det gäller att ställa sig 
frågan hur energimixen på marknaden kommer se ut i framtiden samt undersöka hur den relativa 
potentialen och kostnaden för solkraften jämfört med andra energikällor.17  
 
Den primära anledningen till solkraftens tillväxt de senaste åren är den kraftiga minskning i pris 
som skett till följd av teknologiska framsteg de senaste åren. Solenergins konkurrenskraft beror i 
mångt och mycket på den relativa prisnivån gentemot andra energikällor. De senaste årens 
gemensamma krafttag mot global uppvärmning har resulterat i nationella regler om priset på 
koldioxid-täta energikällor, enligt IEA har många regeringar misslyckat med främjandet av 
förnyelsebara energikällor genom prisregleringar, men fastslår dock att det onekligen kommer 

                                                
14  IEA Re-powering Markets - Market design and regulation during the transition to low-carbon power systems s. 45, finns på www.iea.org 
hämtad 2018-05-08  
15 IRENA [2016] SCALING UP VARIABLE RENEWABLE POWER: THE ROLE OF GRID CODES finns på 
www.irena.org hämtad 2018-05-07 
 
16 IEA [2017] Getting Wind and Sun Onto the Grid, finns på www.iea.org  hämtad 2018-04-26 
17 IEA Re-powering Markets - Market design and regulation during the transition to low-carbon power systems s. 45 finns på www.iea.org 
hämtad 2018-04-26 



-13- 
 

spela en stor roll för individuella marknaders utveckling i framtiden. Dessutom tros 
koldioxidprisets volatilitet kunna påverka attraktionen av investerare.18  
 

2 Problemformulering och mål  

Projektets problemformulering lyder: givet ett urval av tillväxtmarknader, vilken är mest attraktiv, 
både ur ett ekonomiskt och tekniskt perspektiv?  

Målet med projektet är att komma till en slutsats kring var och på vilken marknad det är som 
mest lönsamt att installera större solcellsystem.  

3 Modell för värdering av tillväxtmarknader  

Detta arbete syftar till att undersöka vilka marknader som är attraktiva att bygga solcellsparker i. 
Detta görs genom en modell som viktar flera parametrar för att ta fram ett slutvärderingen av en 
marknad. Värderingen sker via 4 huvudparametrar som i sin tur består av en viktning av ett par 
basparametrar. Värderingen kommer ske i två steg, där en viktning av två av parametrarna 
används för att sålla ut länder, den slutliga utvärderingen sker dock med viktning av alla fyra 
parametrar. De fyra parametrarna som ansetts betydelsefulla och som ska värderas är: 

 
         Figur 2: modell av metoden 

- Geografiska förutsättningar 
- Stödjande lagstiftning och affärspolitiskt klimat 
- Infrastruktur 
- Elmarknad  

                                                
18  IEA Re-powering Markets - Market design and regulation during the transition to low-carbon power systems s. 56-57 finns på www.iea.org 
hämtad 2018-04-28 
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figur 3: illustration av viktningen av parametrar 

 
 
 
Nedan följer en redogörelse för hur varje parameter mäts och värderas baserat på förstudien. 
 

3.1 Geografiska förutsättningar 

 
Programvaran SAM (System Advisory Model) används för att ta fram den geografiska 
parametern. Programmet tar in väderdata för att ge värden på hur många kilowatttimmar som 
kan produceras per år under optimala förutsättningar, detta ger sedan ett värde på LCOE 
(Levelized Cost of Energy). Data kring vilka solpaneler och vilken växelriktare som skulle kunna 
användas i en solpark har sedan använts för att ge så tillförlitliga beräkningar som möjligt. Övriga 
antaganden i beräkningarna är:  
● Analysperiod: 20 år 
● Inflationstakt: 2 % 
● Effektiv skattesats: 22 % 
● Internal Rate of Return: 13 % 

 

3.2 Stödjande lagstiftning och affärspolitiskt klimat 

 
Denna parameter delas in i två basparametrar stödjande lagstiftning och affärspolitiskt klimat.  
 
Stödjande lagstiftning 
Denna basparameter tas fram genom att titta på nedanstående subparametrar. Parametrarna 
försöks i så stor mån som möjligt bestämmas kvantitativt men till viss del sker det genom en 
kvalitativ bedömning av hur pass en policy beskrivs i litteraturen. 
 

- Hur pass hög är koldioxidskatten i landet? 
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- Hur stora är FiT-subventioner för solkraft? 
- Hur pass stor mängd offentliga anbud finns det för solkraft? 
- Finns det lagstiftade krav på att en viss andel av energitillförseln ska komma från 

förnyelsebara energikällor? Hur stor andel? 
- Hur pass mycket stöd ger övrig lagstiftning på området? 

 
Subparametrarna värderas från 0-5 där 0 innebär att den givna policyn inte finns eller inte har 
någon effekt överhuvudtaget och 5 innebär att policyn gynnar lönsamheten för solkraft väldigt 
mycket.  
 
 
 
 
 
 

Tabell 1: Viktning av parametrar för lagstiftning 

Lagstiftning Viktning 

Koldioxidskatt x1 

FiT-subventioner x2 

Anbud x4 

RPO x2 

Övrig stödjande lagstiftning x1 

 
Subparametrarna viktas enligt ovanstående tabell. Den aggregerade multiplikatorn blir x10, alltså 
kan en marknad ges poäng mellan 0-50 som basparameter. 
 
 
Affärspolitiskt klimat 
 
Denna parameter bedöms genom en viktning av två index som undersöker faktorer som är 
avgörande för hur lätt det är att driva företag i det givna landet. Dessa två indexvärden Index of 
Economic Freeedom och Ease of Doing Business Index viktas för att skapa ett basparametervärde. 
Indexen ger subparametervärden på 0-100 poäng.  
 
För att få det slutgiltiga parametervärdet dubbleras värdet på basparametern för stödjande 
lagstiftning och tar sedan medelvärdet av de två basparametrarna.  
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3.3 Infrastruktur 

 
Denna parameter undersöks genom kvalitativ studie av hur stabilt elnätet i landet är. Om 
möjligheten finns att koppla på stora solcellssystem på distributionsnätet utan större 
komplikationer värderas detta högt. I länder där nätet är begränsat gäller det att titta på hur 
utbyggnaden av nätet kan komma att se ut: framför allt ur ett tekniskt perspektiv med 
utgångspunkt i hur stor kapacitet framtida nätet kan komma att ha. Infrastruktur som parameter i 
denna undersökning berör mest möjligheten att växa med marknaden på lång sikt. På kort sikt 
klarar de flesta nät av en solpark av betydande storlek och för enskilda projekt kommer detta 
troligtvis inte spela någon roll.  
För den framtida utvecklingen av nätet har en kvalitativ studie genomförts vilket sedan har 
graderats 0-100.  
 
En rapport från IEA som behandlar hur väl integrerat förnyelsebara energikällor är på elnätet har 
använts för att gradera de olika marknadernas elnät. På en fyragradig skala har IEA bedömt hur 
långt landet har kommit i att integrera förnyelsebara energikällor på elnätet. Denna gradering har 
sedan översatts till att passa den i modellen valda skalan 0-100 där 4 motsvarar 100. 
Basparametrarna har viktats enligt nedan. 
 
 

Tabell 2: Viktning av parametrar för infrastruktur 

Infrastruktur Viktning 

Renewable Integration Phase (IEA) x1 

Framtidsutsikter x2 

 
 

3.4 Marknad 

 
En redogörelse för den nuvarande ställningen på marknaden tillsammans med en prognos över 
framtidens energimix publiceras i “Renewables 2017, analysis and forecasts to 2022”19. En prognos ges 
över hur andelen solkraft kommer se ut under nuvarande marknadsförhållande samt hur 
förhållanden kommer se ut ifall åtgärder tas för att accelerera tillväxten. Ett genomsnitt av de två 
prognoserna tas för att ta fram tillväxten i GW som sedan justeras för landets BNP.   
 
Vad gäller konkurrenssituationen har framför allt priset varit en avgörande faktor. Eftersom 
möjligheten att hitta källor på den allmänna konkurrenssituationen har varit begränsad på vissa 
marknader har istället tariffnivåerna undersökts för varje marknad och sedan översatts till ett 
subparametervärde mellan 0-100. Den marknadsandel som utgörs av auktioner är relativt liten, 

                                                
19IEA [2017], Renewables 2017, analysis and forecasts to 2022, finns på www.iea.org hämtad 2018-05-04 
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varför viktningen av denna parameter är låg. Basparametrarna har viktats enligt tabelen nedan. 
Anledningen till att marknadstillväxten värderas så pass högt som den faktiskt gör är att nivån på 
tarifferna för det mesta speglar konkurrensen kring större statligt-subventionerade projekt. 
Tariffnivåerna som används i resultatdelen är från en databas upprättad av PV Tech.20 
 
 

Tabell 3: Viktning av parametrar för marknad 

Marknad Viktning 

Tillväxt  3x 

Konkurrens 1x 

 
Viktning och gradering av parametrar 
 
Gradering av de ingående parametrarna har gjorts genom linjär interpolation, där det teoretiskt 
bästa värdet på parametern har fått 100 och det teoretiskt lägsta har fått 0. Slutligen har de 
ingående parametrarna viktats enligt nedan. Denna viktning baseras delvis på rapporten från EY 
men framförallt på forskningen i förstudien.  
 
 

Tabell 4: Sammanställd viktning av parametrar 

Parameter Viktning 

Marknad  40 % 

Lagstiftning 30 % 

Infrastruktur 20 % 

Geografi 10 % 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
20 PV Tech [2018], tariff levels, https://www.pv-tech.org/tariffs/list hämtad 2018-05-07 
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4 Litteraturstudie 

 
 
Denna litteraturstudie ligger till grund för beräknade värden i resultatdelen. 
 

4.1 Stödjande Lagstiftning och Affärspolitiskt klimat 

 
Indien 
 
I “National Solar Mission” sätter Indien upp ambitiösa mål för utvecklingen av solkraft och 
vilken lagstiftning som ska se till att landet når målen. Indien har ett FiT-system för solkraft som 
utgår från marginalkostnaden för elkraft, vilket i Indiens fall är priset för importerad kolkraft.21 I 
fallet för solkraft så kommer staten ta hänsyn till den genomsnittliga kostnaden för solkraft och 
täcka mellanskillnaden.22 Denna policy väntas stå tills solkraft blivit kostnadseffektivt på en 
bredare skala. Vid budgivning för kontrakt på större solparker kommer dock aktörerna få lägga 
bud på tariffnivån för att ett marknadspris ska nås.  
 
Indien har också infört en RPO (Renewable Purchase Obligation) för solkraft på 8% år 2022.23 
Indien har också en av världens relativt bedömt högsta koldioxidskatter på cirka 5.97 US dollar 
/ton, vilket motsvarar ungefär 20% av den total kostnadena.24 Dessutom görs undantag för 
förnyelsebara energikällor från transmissionsavgifter mellan delstater i Indien.25 Utöver detta ska 
en rad initiativ tas för att främja solkraft, varav dessa är relevanta för solparker: 
 
a) incorporating changes in land use regulations and tenancy laws to facilitate aggregation and leasing of land 
by farmers/ developers for solar projects 
b) identification of large chunks of land for solar projects 
d) clear survey of wastelands and identification of transmission/ road infrastructure using satellite technology 
for locating solar parks 
e) development of power transmission network/ Green Energy Corridor26 
 
 

                                                
21 Govenrment of India [2017]; Draft National Energy Policy; h, ttp://niti.gov.in/writereaddata/files/new_initiatives/NEP-
ID_27.06.2017.pdf hämtad 2018-05-06 
22 Ministry of Power [2017]; Tariff Policy Resoultion; https://powermin.nic.in/sites/default/files/webform/notices/Tariff_Policy-
Resolution_Dated_28012016_0.pdf  hämtad 2018-05-03 
23 Sonee, Baba, mfl.; [2017], Renewable energy integration, Chapter 16: Grid Integration of Renewables in India; 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128095928000160 hämtad 2018-04-22 
24 The Hans India [2017]; An Insight Into Carbon Tax in India; http://www.thehansindia.com/posts/index/Young-Hans/2017-05-
28/An-insight-into-carbon-tax-in-India/302897 hämtad 2018-04-22 
25 Ministry of Power [2017]; Tariff Policy Resoultion; https://powermin.nic.in/sites/default/files/webform/notices/Tariff_Policy-
Resolution_Dated_28012016_0.pdf  hämtad 2018-04-22 
26 Press Information Burea, Goverment of India [2015]; Revision of cumulative targets under National Solar Mission; 
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=122566 hämtad 2018-05-08 
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Tabell 5: Parametrar för lagstiftning Indien 

Lagstiftning Status Poäng Viktade poäng 

Koldioxidskatt Väldigt hög  5 5 

FiT-subventioner Ja, relativt låga 2 4 

Anbud Ja, relativt stor mängd 3 12 

RPO 8% solkraft 4 8 

Övrig stödjande 
lagstiftning 

Mycket stort stöd 4 4 

Total   33 

 
Chile 
 
Chile har satt som mål att 20 % av landets energitillförsel ska komma från förnyelsebara NCRE 
2025, 60 % 2035 och 70 % 2050. För att nå detta har de etablerat en rad policys. Lagstadgat ska 5 
% av all el komma från NCRE från 2015, ökande till 20% 2024.27 Chiles myndigheter presenterar 
en relativt stor mängd anbud för konstruktion av förnyelsebara kraftverk. Chile har etablerat 
myndigheten CORFO som stöder företagande inom förnyelsebart genom att bland annat 
finansiera projekt.28 Staten auktionerar också ut offentlig mark för användning till förnyelsebar 
energi, 70% av installerad solkraft i landet ligger på offentlig mark.29 
 
 

Tabell 6: Parametrar för lagstiftning Chile  

Lagstiftning Status Poäng Viktade poäng 

Koldioxidskatt Relativt låg 2 2 

FiT-subventioner Nej 0 0 

Offentliga anbud Ja, relativt stor 
mängd, med 
möjlighet till statlig 
subvention 

4 16 

RPO 20% NCRE 2025 3 6 

                                                
27 IEA [2016]; Non conventional renewable energy law, finns på www.iea.org, hämtad 2018-04-22 
28 Business Sweden, South America [2016]; Get On the Grid With Renewable Energy Opportunities; https://www.business-
sweden.se/contentassets/5060248bb36f40f99f89a93964c8ad73/get-on-the-grid-with-renewable-energy-opportunities-in-chile--
argentina.pdf hämtad 2018-05-03 
29 IEA [2018]; Energy Policies Beyond IEA Countries: Chile, s.151; 
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/EnergyPoliciesBeyondIEACountriesChile2018Review.pdf 
hämtad 2018-04-22 
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Övrig stödjande 
lagstiftning 

Relativ stort stöd 3 1 

Total   25 

 
Sydafrika 
 
Sydafrikas huvudsakliga energiprogram är Renewable Energy Independent Power Producer 
Programme (REIPPP). Programmet syftar till att upphandla landets energibehov via offentliga 
anbud i en transparent process som samtidigt främjar tillväxten förnyelsebara energikällor. 
Systemet ersätter det gamla systemet med FiT-subventioner. 2015 upphandlades tex. 200 MW 
solkraft via programmet, vilket var början på större installationer av solparker i landet.3031  
 
Det finns även mycket stödjande lagstiftning på delstatsnivå i Sydafrika. Tex. har en delstat 
upphandlat en solpark på 100 MW medan en annan har en RPO på 50% förnyelsebart år 2050. 
Sydafrika har även en koldioxidskatt på 10.25 USD/Ton CO2.

32 
 

Tabell 7: Parametrar för lagstiftning Sydafrika 

Lagstiftning Status Poäng Viktad poäng 

Koldioxidskatt Relativt hög 3 3 

FiT-subventioner Nej 0 0 

Offentliga anbud Ja, stor mängd med 
möjlighet till 
subvention 

4 16 

RPO Nej 0 0 

Övrig stödjande 
lagstiftning 

Stort stöd 4 4 

Total   23 

 
 
 
 

                                                
30 International Renewable Energy Agency [2016]; REIPPP:Lessons Learned;  
http://www.irena.org/EventDocs/RECC/30.%20REIPPPP%20South%20Africa.pdf 2018-04-22 
31 IEA [2017]; REIPPP; https://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/southafrica/name-38785-
en.php?s=dHlwZT1yZSZzdGF0dXM9T2s,&return=PG5hdiBpZD0iYnJlYWRjcnVtYiI-PGEgaHJlZj0iLyI-
SG9tZTwvYT4gJnJhcXVvOyA8YSBocmVmPSIvcG9saWNpZXNhbmRtZWFzdXJlcy8iPlBvbGljaWVzIGFuZCBNZWFzdXJl
czwvYT4gJnJhcXVvOyA8YSBocmVmPSIvcG9saWNpZXNhbmRtZWFzdXJlcy9yZW5ld2FibGVlbmVyZ3kvIj5SZW5ld2FibG
UgRW5lcmd5PC9hPjwvbmF2Pg 2018-04-22 
32 The Carbon Report [2017]; The Proposed South African Carbon Tax; http://www.thecarbonreport.co.za/the-proposed-south-
african-carbon-tax/ 2018-04-22 
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Marocko 
 
Marocko är på många sätt en föregångare i MENA-regionen (Middle East and North Africa) när 
det gäller förnyelsebart. Landet förlitar sig stort på oljeimport och siktar på att slippa beroendet. 
Regeringen har grundat det statliga företaget MASEN (Morocco Agency for Sustainable Energy) 
som ska ansvara för att nå landets energimål. MASEN lägger upp anbud för konstruktion och 
drift av solkraftverk i storleksordningen 2-500MW. Marocko har som mål att installera 2000MW 
solkraft innan år 2020.33 Marocko är i övrigt väldigt beroende av fossila bränslen och har ingen 
koldioxidskatt.34  
 
 

Tabell 8: Parametrar för lagstiftning Marocko 

Lagstiftning Status Poäng Viktad poäng 

Koldioxidskatt Nej 0 0 

FiT-subventioner Nej 0 0 

Offentliga anbud Stor mängd, 2000MW 
innan 2020 

5 20 

RPO Nej 0 0 

Övrig stödjande 
lagstiftning 

Stort stöd 4 8 

Total   28 

 
Portugal 
 
Som del av EU har Portugal med övriga länder gemensamma mål för hur man ska motverka den 
globala uppvärmningen och verka i en fossilfri riktning. Portugals individuella mål är satta till att 
31% av energiförbrukningen ska komma från förnyelsebara år 2020.35 Portugal har ett komplext 
skattesystem som beskattar olika bränsleformer på olika sätt, men sammanställt så beskattas 24% 
av koldioxidutsläppen inte, 67% beskattas med 5 euro/ton CO2 eller mer och 27% beskattas med 

                                                
33Middle East Institute [2016]; Renewable Energy Growth in Morocco; 
https://www.mei.edu/sites/default/files/publications/PF26_Hochberg_Moroccorenewables_web.pdf 2018-04-21 
34 Norton Rose Fulbright [2015]; Country Snapshot: Moroccco; 
http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/132909/country-snapshot-morocco#section2 2018-04-20 
35IEA [2016]; Energy Policies of IEA Countries: Portugal;  
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Energy_Policies_of_IEA_Countries_Portugal_2016_Review.pdf 
2018-04-20 
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30 euro/ton CO2 eller mer.36 Portugal stöder solkraft med diverse FiT subventioner, 
investeringssubventioner och skatteavdrag.37  
 
 

Tabell 9: Parametrar för lagstiftning Portugal 

Lagstiftning Status Poäng Viktad poäng 

Koldioxidskatt Delvis, dessutom EU 
utsläppsrätter 

2 2 

FiT-subventioner Ja 3 6 

Offentliga anbud Ett fåtal 1 4 

RPO 31% förnyelsebart 
2020 

4 8 

Övrig stödjande 
lagstiftning 

Ganska stort stöd 3 3 

Total   21 

 
 

4.2 Marknad 

 
I nedanstående tabell finns den prognostiserade tillväxten av solkraft på marknaden. Detta har 
sedan viktats mot BNP i landet. Efter följer en redogörelse för konkurrenssituationen i landet.  
 

Tabell 10: Tillväxt på marknader 

Land Kapacitet 
2016 (GW) 

Kapacitet 
2022 

Kapacitet 
2022 
accelererad 
tillväxt 

BNP Förändring 
kapacitet/BNP 

Sydafrika 1.5 3.3 3.9  
294 900 7,13 

Marocko 0 0.9 1.7 103 607 12,6 

Chile 1.2 3.2 3.6 247 025 8,91 

                                                
36 OECD [2016]; Environmentally related taxes; https://www.oecd.org/tax/tax-policy/environmental-tax-profile-portugal.pdf 
37 IEA [2016]; Energy Policies of IEA Countries: Portugal; 
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Energy_Policies_of_IEA_Countries_Portugal_2016_Review.pdf 
2018-04-22 
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Indien 9.0 70.5 90.8 2 263 792 31,7 

Portugal 0.44 0.798 0.798 205 860 0.798 

 
 
 
 
Indien 
 
Indien har satt upp ett ambitiöst mål på 100 GW solkraft innan 2020.  Det faktum att kolet har 
utgjort en stor del av Indiens energimix under lång tid talar för en blomstrande framtid för 
förnyelsebart och enligt IEA anses det uppsatta målet som realistiskt, dessutom sänder det en 
tydlig signal till omvärlden och internationella aktörer om solkraftens relevans på den indiska 
energimarknaden.38 
  
I Indien sätts majoriteten av de stora solparkerna ut på auktion och de senaste åren har 
tariffgränserna sjunkit till låga nivåer. Den lägsta nivån som hittills har nåtts i en auktion var i 
mitten av 2017 och då var priset nere på låga 3.7 US¢/kWh. Många är ense om att den senaste 
tidens låga priser på auktionerna inte är hållbart och att de projekt som nu färdigställs inte 
kommer att vara lönsamma. Tanken med de låga tariffnivåerna var ursprungligen att på lång sikt 
öka efterfrågan på solkraft, men det har bara lett till att det på kort sikt urholkar lönsamheten i 
projekten.  
 
Sett till antalet aktörer på marknaden är den Indiska marknaden tuff, både sett till antalet lagda 
bud på offentliga anbud och till antalet egna projekt. Dock är möjligheten att starta upp egna 
projekt ganska stor, framför allt när det kommer till mindre projekt.39 
 
Marocko 
 
Energimixen i Marocko har under en lång period dominerats av kol och olja; under de senaste 
åren har landet graviterat snabbt mot förnyelsebara energikällor, där sol dominerar. Det råder 
ingen tvekan om att Marocko kommer vara ett av de ledande marknaderna i Afrika under de 
kommande åren, bland annat kommer landet agera värd för det första stormötet om solkraft i 
Afrika under 2018.40 Den Marockanska marknaden ser också ut att kunna bli en språngbräda för 
att nå andra länder i regionen för export av förnyelsebara energikällor.  
 
Vad gäller konkurrenssituationen har Marocko framför allt haft mycket stora statliga projekt, 
både vanlig solkraft och CSP, dessa drivs alla genom en statlig organisation som heter MASEN. 
Vad gäller privata initiativ så har möjligheten till finansiering bidragit till att öka konkurrensen på 

                                                
38 IEA [2015] India Energy Outlook, s.90 finns på www.iea.org, 2018-04-27 
39 BTI [2017]Competition in the Indian solar market intensifies further, http://www.bridgetoindia.com/competition-indian-solar-market-
intensifies/ hämtad 2018-05-02 
40 Morocco World News https://www.moroccoworldnews.com/2018/04/244379/morocco-host-first-edition-decathlon-solar-
africa/ hämtad 2018-05-03  
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auktioner, vilket har sänkt tariffnivåerna kraftigt.41 I Marocko ställs ganska hårda krav på 
internationella aktörer som vill etablera sig på solcellsmarknaden i landet, för att få ha chansen att 
installera några av de statligt initierade projekten krävs att företaget har installerat liknande 
projekt någon annanstans i världen, vilket givetvis begränsar möjligheten att ta sig an projekt.42   
 
Chile  
 
Marknaden för förnyelsebart i Chile har under de senaste åren utvecklats snabbt, och landet är ett 
av föregångsländerna i sin region. Chile har idag mer solkraft än alla andra länder i Sydamerika 
sammanlagt; dessutom väntas elanvändningen öka i landet till följd av en blomstrande industri 
och begränsade tillgångar till fossila bränslen. Priset på importerad LNG har ökat de senaste åren, 
vilket har lett till att vanliga förbränningsverk har svårt att konkurrera med förnyelsebart, t.ex 
solkraft.43  
 
Vad gäller konkurrenssituationen i Chile har marknadspriserna uppnått rekordlåga nivåer, långt 
under den teoretiska kostnaden för solkraft som mätts upp i landet. Detta beror delvis på att 
staten har satsat väldigt mycket på storskalig solkraft i hopp om att sänka priserna.44 
 
Sydafrika  
 
Sydafrikas marknad är stor och väntas växa, med nästan 2 GW ökad kapacitet ser landet positivt 
på solenergins möjligheter.  I takt med utvecklandet av landets program för förnyelsebara 
energikällor REIPPP (Renewable Energy Independent Power Producer Programme) har antalet 
auktioner ökat kraftigt, vilket har sänkt tariffnivåerna. I dessa auktioner har pristak etablerats 
vilket ytterligare har bidragit till en pressad marknad.45 Bara under mars signerade staten 27 
projekt genom sitt rikstäckande energiprogram.46 Elmarknaden karaktäriseras i övrigt av att en 
fortsatt stor andel av befolkningen saknar tillgång till elektricitet.  
 
Portugal  
 
Portugal har i dagsläget redan kommit väldigt långt vad gäller att övergå till en mer förnyelsebar 
energimix. Cirka 2 % av den elektricitet som produceras kommer idag från solkraft, medans 
övriga förnyelsebara energikällor utgör nästan 55 %. Särskilt vindkraften har varit extra 
framstående i Portugal där landet räknas som ett av Europas föregångsländer. Detta resulterade i 

                                                
41 Middle East Institute [2016] Renewable Energy Growth in Morocco 
https://www.mei.edu/sites/default/files/publications/PF26_Hochberg_Moroccorenewables_web.pdf hämtad 2018-05-02 
42 Jenkins [2016] Solar Power Reflects Morocco’s Energy Ambitions https://www.ft.com/content/6eb0902c-cb3f-11e5-a8ef-
ea66e967dd44 hämtad 2018-05-03  
43 Energy Institute Haas 2017, Four Reasons why Chile is the biggest solar market in Latin America  
https://energyathaas.wordpress.com/2017/03/27/four-reasons-why-chile-is-the-biggest-solar-market-in-latin-america/ hämtad 
2018-05-06 
44 IEA [2017], Trends in Photovoltaics 2017 s.16 finns på www.iea.org hämtad 2018-03-23 
45 ESI  [2017] Impacts of SA Renewable Energy PPA Prices Caps https://www.esi-africa.com/impacts-sa-renewable-energy-ppa-price-
caps/ hämtad 2018-05-03 
46 EnergyGov ZA [2018[ http://www.energy.org.za/news/27-renewable-energy-projects-to-be-signed hämatd 2018-05-03 
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att det under mars månad producerades över 100 % av det total a energibehovet, enbart från 
förnyelsebart.47  
 
I Portugal ökade antalet stora solcellsprojekt markant under 2017, trots att det saknas formella 
regleringar för hur projekten fördelas på statlig nivå. Några mekanismer som hanterar auktioner 
och liknande för större projekt har precis lanserat, vilket gör att möjligheten att investera i egna 
projekt är stor, dock är antalet aktörer högt. Det faktum att möjligheten finns att vid eget projekt 
sälja till spotpriset samt buda på auktioner gör att tariffnivåerna inte har blivit lika låga som i 
motsvarande marknader på andra platser.48  

4.3 Infrastruktur 

 
Indien  
 
Enligt IEA befinner sig Indien i fas två vad gäller integration av förnyelsebara energikällor på 
nätet. Det betyder att de förnyelsebara energikällorna börjar märkas av på nätet och att högre 
krav ställs på progossystem och liknande.49  
 
Som tidigare nämnt har Indien antagit det ambitiösa målet på 175 GW förnyelsebart innan 2022. 
Utav de beräknas ca 100 GW komma från solkraft, 60 GW från vind och resterande från bio och 
vatten. Dessutom ska hela indien vara elektrifierat innan 2019. För att klara dessa mål har ett stort 
antal policy-initiativ tagits fram gällande allt från ekonomiska incitamentsystem till utvecklingen 
av elnätet.  
 
Integrationen av den stora mängden förnyelsebart sätter stora krav på driftsäkerheten på nätet 
och för att klara av denna massiva belastning har Indiska regeringen i samarbete med USA 
modellerat hela det Indiska elnätet och sedan successivt simulerat hur en expansion skulle kunna 
genomföras. Genom att använda sig av big-data analys har indiska energimyndigheten också 
kunnat analysera elförbrukning och efterfrågan i framtiden.50 Slutsatsen av detta projekt var att 
det definitivt är möjligt att integrera en så pass stor mängd förnyelsebart på nätet, redan inom den 
knappa tidshorisont som är uppsatt.51  
 
Green energy corridors, ett projekt som syftar till att göra det möjligt att synkronisera den stora 
mängd förnyelsebara energikällor som kommer installeras på det indiska elnätet. I samarbete med 
Tyskland kommer detta projektet resultera i bland annat en 800 kilovolt (kV) Ultrahigh-voltage 
direct current (UHVDC) som kopplar samman Raigarh i Centrala Indien till Pugalur i södra 

                                                
47 Coren, 2018-05-03, Portugal generated enough renewable energy to power the whole country in March https://qz.com/1245048/portugal-
generated-enough-renewable-energy-to-power-the-whole-country-in-march/ hämatd 2018-05-96 
48 https://www.pv-magazine.com/2017/09/06/portugal-projects-for-solar-parks-are-proliferating/ hämtad 2018-05-03 
49  IEA [2017] Getting Wind and Sun Onto the Grid, 
https://www.iea.org/publications/insights/insightpublications/Getting_Wind_and_Sun.pdf s.16 hämtad 2018-03-26  
50 POSOCO [2016] https://posoco.in/download/all-india/?wpdmdl=8873, s.8, hämtad 2018-03-26  
51 Department of Power India [2016], Large Scale Integration of Renewables, Need for Balancing, Deviation Settlement Mechanism (DSM) s.47  
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staten Tamil Nadu. Detta är ett av de initiativ som kommer ha mest påverkan på framtida 
möjlighet att installera stora mängder solkraft.52  
 
Marocko  
 
Elnätet i Marocko är relativt välutvecklat inom stora delar av landet. Dock är de östra delarna av 
Marocko mest lämpade för storskalig solkraft, på grund av geografiska skäl. Den delen av landet 
är mestadels öken och obebott landskap.53 Enligt en studie av IEA som beskrev framtiden för 
Marockansk solkraft, är det ur ett systemperspektiv lämpligt att installera solkraftssystem med en 
storlek mellan 1-20 MW, detta beror framför allt på två saker. Dels är det lättare att på ett smidigt 
sätt installera på nätet, dels tror vissa forskare att de största systemen istället skulle kunna vara 
CSP-system, eftersom vissa delar av Marocko är relativt unika i världen i det faktum att det finns 
både stora mängder sol och havsvatten nära varandra.54 Det har sedan artikeln publicerades, 
resulterat i att ett CSP-projekt har initierats i Noor-Ouarzazate, som beräknas kunna producera 
580 MW, efter tre faser av installationer.55 Detta behöver dock inte betyda att landet inte ser 
vanlig solkraft som ett alternativ. 
 
 
Chile 
 
Enligt IEA befinner sig Chile i fas två när det kommer till att integrera förnyelsebara energikällor 
på nätet.56 På grund av de geografiska förutsättningarna i landet har elnätet tidigare varit uppdelat 
i två separata delar, ett i norr och ett i söder. Dessa nät var inte sammankopplade, vilket 
medförde att potentiellt överskott inte kunde överföras mellan systemen. Detta utgjorde ett 
problem eftersom den största potentialen för solkraft ligger i norra delarna av Chile, i 
Atacamaöknen, som är en av de soligare platserna i världen. I slutet av 2017 sammanfogades 
dessa två system, vilket innebär att transmission mellan näten numera är möjlig. Detta ses som ett 
mycket stort steg på väg mot en mer hållbar energimix, eftersom spotpriserna på solel nu 
kommer kunna stiga betydligt, vilket gör det mer lönsamt att investera i solel i chile.57 
 
Trots detta kvarstår fortfarande mycket att göra för en fullskalig integration för solkraft i Chile, 
bland annat är nätet i vissa regioner fortfarande inte anpassat för det stora produktionsöverskott 
som finns i t.ex. region III och IV i de norra delarna av landet. I december 2017 fanns en 
installerad sol- och vindkapacitet på 3100 MW, men bara en efterfrågan på ca 1000 MW. 
Kombinerat med det faktum att de kolkraftverk som finns i regionen fortfarande är i bruk och 

                                                
52 Baba Soone Et.Al  [2017]Renewable Energy Integration 2nd ed., ch 16 4.2 s.217-229 Academic Press 
53 Merrouni Et. Al [2018] Large scale PV sites selection by combining GIS and Analytical Hierarchy Process. Case study: Eastern Morocco, 
Renewable Energy 119 s. 863-878 Elsevier Science  
54 IEA [2014] Morocoo 2014, s. 76-77 finns på www.iea.org hämtad 2018-03-20  
55 Dahrma Morocco commissions first phase of Noor-Ouarzazate Solar power project [2016] http://www.power-
technology.com/news/newsmorocco-commissions-first-phase-noor-ouarzazate-solar-power-project-4803152/ hämtad 2018-03-
26 
56 IEA [2017] Getting Wind and Sun Onto the Grid, 
https://www.iea.org/publications/insights/insightpublications/Getting_Wind_and_Sun.pdf s.16 hämtad 2018-03-26 
57 Bellini [2017] Chile completes interconnection of its two main power systems https://www.pv-magazine.com/2017/11/22/chile-
completes-interconnection-of-its-two-main-power-systems/ hämtad 2018-03-26  
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har en ganska hög minimumnivå på produktionen uppstår stora problem i nätets 
överföringskapacitet. Enligt IEA bör kapacitet på vissa transmissionsledningar höjas, dels 
nationellt men också internationellt. Detta skulle givetvis bädda för en betydlig större potential 
även i de avlägsna, nordligare delarna av Chile.58  
 
För storskaliga solcellsystem har möjligheten att lagra energi utvecklats ganska mycket de senaste 
åren, även om teknologin fortfarande är ganska omogen. Bland de projekt som har tagits fram 
den senaste tiden finns t.ex.storskaliga saltbaserade och termiska lagringsmöjligheter.59 
 
Sydafrika 
 
Enligt IEA befinner sig Sydafrika i fas ett när det kommer till att integrera förnyelsebara 
energikällor på nätet.60 Detta betyder att andelen förnyelsebart inte har en betydande påverkan på 
nätet överhuvudtaget. Detta kan vara positivt i den bemärkelsen att det finns mycket outnyttjad 
potential i Sydafrika, samtidigt som det kan medföra problem att installera större system på det 
existerande nätet.  
 
Portugal  
 
Enligt IEA befinner sig Portugal på nivå tre när det kommer till att integrera förnyelsebara 
energikällor på elnätet.  
 
Eftersom Portugal är en del av den Iberiska marknaden för elektricitet delas stora delar av nätet 
med Spanien. Arbete för att stödja utvecklingen av detta samarbete har ökat mycket de senaste 
åren. Nätet har förstärkts på båda sidorna gränsen, för att möjliggöra den ökade transmissionen 
till följd av den större mängden förnyelsebart. 61 I övrigt ingår Portugal i ett EU-gemensamt 
projekt för att stödja integrationen av förnyelsebara energikällor på elnätet, som heter EU-
SysFlex. Det syftar framför allt till att öka den systemtekniska stabiliteten på det Europeiska nätet 
i allmänhet, och de portugisiska i synnerhet.62  
 
 
 
 
 

                                                
58 IEA [2018] Energy Policies Beyond IEA Countries: Chile, 
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/EnergyPoliciesBeyondIEACountriesChile2018Review.pdf s.97 
hämtad 2018-03-27 
59 IOA [2016] Energy Transition in Chile: Progress and Next Steps 
https://www.iamericas.org/documents/energy/reports/Energy_Transitiion_Chile_Report.pdf hämtad 2018-03-20 
60 IEA [2017] Getting Wind and Sun Onto the Grid, 
https://www.iea.org/publications/insights/insightpublications/Getting_Wind_and_Sun.pdf s.16 hämtad 2018-03-26 
61 IEA [2016] Energy Policies of IEA Countries - Portugal 2016 Review  
62 https://www.inesctec.pt/en/press-releases/26-4m-to-increase-the-integration-of-renewable-energy-sources-in-europe#content 
hämtad 2018-04-24 
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6 Resultat och diskussion 

 

6.1 Geografiska förutsättningar 

 
 

Tabell 11: Resultat geografi 

Land LCOE (US $/MWh) Viktning 

Indien 59,7 86,1 

Marocko 49,8 100 

Chile 69,6 72,4 

Sydafrika 85,7 50 

Portugal 57,6 89,1 

 

6.2 Stödjande lagstiftning och affärspolitiskt klimat 

 
Stödjande lagstiftning 
 

Tabell 12: Resultat lagstiftning 

Land Koldioxidskatt Anbud FiT-subventioner RPO Övrigt Viktat 

Indien  5 3 2 4 4 33 

Sydafrika 0 5 0 0 4 24 

Marocko 2 4 0 3 3 27 

Chile 3 4 0 0 4 23 

Portugal 2 3 1 4 3 27 
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Affärspolitiskt klimat 
 
 

Tabell 13: Resultat affärspolitiskt klimat 

Land EF Score63 EF 
Ranking64 

EDB score65 EDB 
Ranking 

Viktat 

Indien 54.5 130 60.76 100 57.585 

Sydafrika 63.0 77 64.89 82 63.945 

Marocko  61.9 86 67.91 69 64.905 

Chile 75.2 20 71.22 55 73.21 

Portugal 63.4 72 76.84 29 70.12 

 
 

6.3 Infrastruktur 

 
 

Tabell 14: Resultat infrastuktur  

Land IEA Fas Framtidsutsikter 

Indien 50 90 

Sydafrika 25 70 

Marocko 50 60 

Chile 25 50 

Portugal 75 50 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
63 Heritage Foundation [2018], Index of Economic Freedom finns på www.heritage.org 
64 Ibid 
65 World Bank [2018], Ease of Doing Business Index finns på www.doingbusiness.org 
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6.4 Marknad 

 
 
 

Tabell 15: Resultat marknad 

Land Tillväxt/BNP6667 Gradering Konkurrens Gradering Viktat 

Indien 31,7 100 4 70 92,5 

Marocko 12,6 61 2,5 50 58,3 

Chile 8,9 53,6 3,2 60 55,2 

Sydafrika 7,1 50 4 70 55 

Portugal 1,8 17,7 0,38 68 30,3 

 

6.5 Resultatet sammanställt 

 

Tabell 16: Sammanställt resultat 

Sammanställt Marknad Infrastruktur Lagstiftning Geografiskt Viktat 

Indien 93 77 62 86 79,8 

Marocko 58 55 56 100 61 

Chile 55 57 64 72 59,8 

Sydafrika 55 42 55 50 51,9 

Portugal 30 58 62 89 51,1 

 

 
figur 4: Resultat Indien        figur 5: Resultat Marocko 

                                                
66 IEA [2017], Renewables 2017: Analysis and Forecasts to 2022, finns på www.iea.org hämtad 2018-05-06 
67 IMF [2018], World Economic Outlook 2018, finns på www.imf.org hämtad 2018-05-6 
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figur 6: Resultat Chile        figur 7: Resultat Sydafrika 

 
figur 8: Resultat Portugal  

6.6 Diskussion 

 

Känslighetsanalys 

Det uppenbara i känslighetsanalysen är att de parametrar som viktas högre blir mer känsliga för 
resultatet.  

Geografiska förutsättningar 

De beräkningar som ligger till grund för dessa värden är gjorda i SAM (System Advisor Model) 
och som det visar sig ger den generellt väldigt exakta värden när det kommer till att jämföra med 
verklig produktion av en solcellsanläggning.68 Eftersom beräkningarna dessutom är baserade på 
verkliga data från SVEA Solar bör produktionen vara väldigt snarlik den verkliga produktionen.   

Denna parameter viktas inte särskilt högt, eftersom den relativa påverkan som denna har på 
marknadsmöjligheterna är ganska låga. Givet att det går att få lönsamhet på en marknad som t.ex. 
den svenska, med på pappret väldigt dåliga förutsättningar, bör inte denna faktor värderas särskilt 
högt. 

 

Stödjande lagstiftning och affärspolitiskt klimat 

                                                
68 NREL [2017] Case Studies Comparing System Advisor Model (SAM) Results to Real Performance Data 
https://www.nrel.gov/docs/fy12osti/54676.pdf hämtad 2018-04-25 
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För affärspolitiskt klimat har vi valt två relativt omfattande index med en tydlig och transparent 
vetenskaplig metod bakom sig, en metodik som är betydlig mer noggrann och träffsäker än övrig 
metodik i detta arbete.  

Stödjande lagstiftning ges en relativt betydande del av den totala viktningen. Parametern är dock 
problematiskt då den bygger på ett antal subparametrar som är valda och viktade kvalitativt 
baserat på en relativt snäv förstudie. För att värdera en marknads lagstiftning skulle en snävare 
frågeställning och utförligare arbete behöva göras.  

 

Marknad 

IEAs prognoser för hur energimixen i landet kommer att utvecklas är troligtvis de bästa 
prognoser som går att få på området. I grunden är det dock bara en prognos som beror på ett 
stort antal okända variabler.  

Tariffnivåerna är genomsnittet av den lägst budade tariffen på stora offentliga anbud i landet. 
Tarifferna säger en del om hur konkurrenssituationen ser ut i landet, dvs. hur mättad marknaden 
är. Tarifferna på stora anbud är dock inte nödvändigtvis representativa för priset på solkraft i 
landet. Så länge en aktör kan lägga sig under elpriset med ett eget projekt finns det 
marknadsutrymme. Ett alternativt sätt att se över konkurrenssituationen och 
marknadsmöjligheterna hade kunnat vara att se över rådande spotpriset i landet och sedan 
jämföra det med den beräknade kostnaden för solkraft i det landet. Svårigheterna med de 
beräkningarna är att spotpriset är relativt variabelt, och för att nådda slutsatser ska ha en framtida 
leverans kan det vara säkrare att titta på aktuella tariffnivåer, eftersom de inte ändras lika mycket.  

Marknadsparametern bidrar alltså med relativt hög osäkerhet på resultatet eftersom den viktas 
högt och har en relativt hög känsligheten i hur pass representativa siffrorna är för den faktiska 
marknadssituationen.  

 

Infrastruktur 

Vad gäller infrastruktur är de två parametrar som använts en aning godtyckliga. Den fas som IEA 
menar att landet är i beskriver primärt hur långt landet har kommit med att implementera 
förnyelsebara energikällor på nätet. Att få en hög ranking där behöver nödvändigtvis inte 
innebära att marknaden gynnas av det. Å ena sidan betyder det att det existerande nätet klarar av 
stora delar förnyelsebart, å andra sidan kan det betyda att systemet har nått en nivå där nya 
utmaningar väntar, och att elnätet istället redan har väldigt stor andel förnyelsebart. Trots att det 
rent systemtekniskt är väldigt välutvecklat.  

Den andra parametern är kvantifierad ur en kvalitativ litteraturstudie, och för den gäller framför 
allt att skillnad i tillgängliga källor har gjort det svårt att göra en rättvis bedömning, vilket sänker 
noggrannheten.  

 

Diskussion 

Att utvärdera hur pass bra förutsättningar det finns på en given marknad är inte nödvändigtvis 
samma sak som att utvärdera hur lönsamt en investering på den givna marknaden är. Eltillförseln 
har problemet att “produkten” inte kan lagras och inte kan exporteras utan begränsningar, den 
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måste säljas på den givna marknaden i stunden. Detta innebär att även om faktorer som geografi, 
lagstiftning och infrastruktur är grundläggande förutsättningar för att det överhuvudtaget ska gå 
att sälja solkraft på marknaden så säger de inte nödvändigtvis något om marknadssituationen.  

Lönsamheten påverkas till väldigt stor grad av hur mättad marknaden är, där man vill hitta en 
“blue ocean” marknad där ens värdeerbjudande är något unikt och inte konkurrerar med andra 
identiska produkter. Lagstiftning och tillgång till finansiering är viktiga för att solkraft ska vara 
lönsamt i ett land, men faktorerna pressar också ned tariffpriserna eftersom konkurrensen ökar. 
Den enda delen av arbetet som tar hänsyn till just detta är marknadsdelen, och frågan är om den 
är tillräckligt utförlig för att helt ta hänsyn till detta. Arbetet svarar således bättre på 
frågeställningen “hur pass bra förutsättningar finns det för tillväxt av solcellsparker?” snarare än “vilken 
marknad är mest attraktiv ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv?”. 

 

Förstudien undersökte ganska utförligt vilka bas- och subparametrar som var relevanta att titta på 
inom varje område. Baserat på det viktades parametrarna inbördes efter hur mycket de kan tänkas 
påverka marknadens möjligheter. Problematiken består i att förstudien enbart gav en indikator på 
ungefär hur viktiga de olika parametrarna var relativt varandra. Det finns ingen empirisk eller 
annan undersökning som visar exakt hur betydelsefull vissa parametrar är. Detta beror delvis på 
att det finns begränsad forskning på detta område, men också för att detta arbete infört egna 
definitioner på parametrar istället för att utgå från en tidigare definierad uppsättning parametrar. 
Ett betydligt utförligare arbete skulle behöva göras för att få en mer vetenskapligt förankrad 
viktning av parametrar.   

7 Slutsatser och framtida arbete 

7.1 Sammanfattning 

Indien 

 

Indien är nog det land som har satt upp de mest ambitiösa målen när det gäller utveckling av 
solkraft, landet hoppas få 100 GW av sin energitillförsel från solkraft. Det är huvudsakligen detta 
som gör landet till den mest attraktiva marknaden. När ett land så tydligt riktar in sig i en viss 
riktning kommer dess myndigheter, lagstiftning och andra aktörer verka åt samma håll vilket 
skapar ett klimat som gör det lättare att verka på marknaden och komma till skott med projekt. 
Det ambitiösa målet tillsammand med en allmän tillväxt av energibehovet försäkrar också att 
marknaden inte kommer bli mättad trots närvaron av andra aktörer. Vad gäller Indiens 
infrastruktur är bedömning att den stora mängden projekt som är på gång kommer alla 
möjliggöra det ambitiösa målet med 100 GW förnyelsebart innan 2022.  

 

Marocko 

 

Marocko har lyckats väldigt väl med att få till stora projekt genom offentliga anbud där staten 
garanterar finansiering och en mark. Detta leder till att anbuden får otroligt många budare och 
tariffpriset blir de lägsta som går att hitta i världen. Utifrån vår frågeställning skulle det troligen 
vara svårt att nå lönsamhet via dessa projekt som framförallt lämpar sig till större multinationella 
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företag. Skulle man däremot lyckas pitcha ett eget projekt kan man troligtvis slå marknadspriset 
på el som just nu bestäms av priset på importerade fossila bränslen. Infrastrukturen i Marocko 
bedöms kunna stödja den framtida utvecklingen av solkraft, även om IEAs bedömning är att det 
ur ett systemperspektiv skulle krävas ännu lite till.  

 

Chile 

 

Chiles elmarknad är till största del ett oligopol bland större elbolag som har vunnit upphandlingar 
för de stora PPAs (Power Purchase Agreement). Dessa har dock ett lagstadgat krav att leverera 
en del av sin att energi från NRCE (Non-Conventional Renewable Energy). Det finns alltså goda 
möjligheter att sälja el till dessa bolag. Atacamaöknen i norra Chile är den soligaste platsen på 
jorden och lämpar sig väldigt väl för solkraft. Problemet är att nätet mellan norr och syd inte 
klarar av att leverera elen än. Detta har lett till att spotpriset blir noll under dagen i norr. En ny 
ledning har dock nyligen blivit färdigställd vilket förbättrar möjligheterna till att bygga solparker i 
nord, och i förlängningen kommer det leda till högre spotpriser på solkraft, vilket kan öka 
möjligheterna att starta projekt där. 

 

Sydafrika 

 

Sydafrika slår ganska jämt på samtliga parametrar men utmärker sig inte direkt på något sätt. 
Ligger längre fram i utvecklingen än de flesta afrikanska länder och är betydligt mer utvecklat på 
flera fronter. Är troligtvis en ganska bra marknad för solkraft, det skulle dock kräva att man hittar 
ett särskilt bra projekt att lägga bud på eller hitta en bra möjlighet med underleverantör. Annars 
har marknaden inga självklara fördelar över övriga länder.  

 

Portugal  

 

Portugal är ett EU-land med alla fördelar som det innebär. EU har satt upp väldigt ambitiösa mål 
på hur unionen ska tackla global uppvärmning. En del av dessa mål innebär krav på att varje land 
ska få en stor andel av sin energitillförsel från NCRE. Samtidigt är Portugal ett ekonomiskt 
underutvecklat land som nyligen varit genom en finanskris vilket gör att det finns ett underskott 
av kapital i landet. Detta innebär att konkurrensen är lägre än i de flesta andra västeuropeiska 
länder. Landets nät är dessutom integrerat med resten av Iberiska halvön vilket breddar 
marknaden som elen kan säljas på.  Värt att nämna är att Portugal har en redan hög andel 
förnyelsebart, vilket i framtiden skulle kunna leda till en mättad marknad, även för solkraft.  

 

7. 2 Framtida arbeten  

Det naturliga steget när en har valt ut den optimala marknaden är att göra en djupdykning på 
marknaden och försöka ta fram en strategi för hur man ska slå sig in. Detta faller dock till stor del 
utanför energiteknikområdet och skulle vara betydligt mer “hands-on” än ett typiskt vetenskapligt 
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arbete. Vill man forska på besläktade frågeställningar skulle man tex. kunna utvidga valet av 
marknader.  

Detta arbete fokuserar framförallt på marknader som är föregångare när det gäller att främja 
solkraft. En marknad där det finns bra geografiska och infrastruktur-relaterade förutsättningar 
samt där myndigheter generellt sett är inställda på att främja solkraft kommer givetvis vara 
enklare att företaga på. Men detta kommer ju också priserna spegla. Tarifferna på vissa offentliga 
anbud i tex. Chile eller Marocko tex. är så låga att det troligtvis inte går att nå lönsamhet för ett 
företag som SVEA. Detta lyfter vi i vår diskussion, och ett framtida arbete skulle kunna vara att 
titta på mer underutvecklade marknader där man vet att konkurrensen är lägre och att en skulle 
kunna slå spotpriset, där caset snarare handlar om att se om det överhuvudtaget går att bygga 
solparker i landet.  
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