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FÖRORD 

Detta examensarbete har utförts som avslutning på Civilingenjörsutbildningen i Industriell 
Ekonomi med inriktning Energiteknik vid Mälardalens Högskola. Utgångspunkten för denna 

studie har varit en kunskapslucka i befintlig teori, vilket innebär att arbetet har varit 
fenomendrivet. Det har således drivits av ett kunskapsintresse, och studien avses ge ett 
empiriskt bidrag till forskningen. Därmed utgörs stommen av de informanter som 
medverkat. Med anledning av detta vill vi rikta ett stort tack till er. Utan er medverkan hade 

denna studie inte varit möjlig att genomföra. 

Vi vill även rikta ett varmt tack till er som varit våra opponenter under arbetets gång. Både 
till er som opponerat på oss formellt, och till er som kritiskt granskat vårt arbete av egen god 
vilja. Utan ert tålamod, er vägledning och er kritik hade denna studie inte varit möjlig att 

leverera i detta format.  

Västerås i maj 2019 

Simon Andersson och Veronika Callin 

  



 

ABSTRACT  

Alongside the establishment of intermittent renewable energy production, the risk increases 
of power production not being able to meet the power consumption, which results in serious 
issues regarding power grid instability. To compensate for these deviations, flexible 
production resources that can be adjusted to meet the power demand, are required. Because 
of this large-scale hydro power facilities have been indispensable, but their roles may come to 
change due to the transmission lines from the north, where large-scale hydro is located, are 

expected to be subjected to more frequent congestion in the future. As a result, flexible 
production resources in southern Sweden will become increasingly important. Hence, there 
is a reason to call attention to that small-scale hydro is such a resource, which is located in 
the southern part of Sweden. This problematization leads to the purpose of this thesis; to 
map the expected challenges and possibilities that are related to the future contribution of 

flexibility in the electricity grid from small-scale hydro. In order to fulfill this purpose, the 

following research questions have been formulated: 

o Which are the most critical factors associated with the future contribution of flexibility to the 

electricity grid, from small-scale hydro? 

 

o Which possibilities and challenges can be identified through these critical factors? 

 

o How can these possibilities and challenges be met or handled? 

 

The fourteen identified critical factors are listed below: 

 

 
1. The political situation on both regional 

and local level 
2. Relationship with and responsibility 

towards nearby residents 
3. Limitations in transmission lines 
4. Timeframe of small-scale hydropower’s 

flexibility contribution  
5. Profitability 
6. Competition from other flexible power 

resources 

 
7. Lack of knowledge amongst the public 
8. Coordination 
9. Environmental laws 
10. Advocacy 
11. Market development higher pricing of 

flexibility 
12. Electricity price volatility 
13. Climate change 

 

Our main realizations from the interviews that have been conducted is that the topic has not 
been discussed to any notable extent and that environmental regulations constitute one of 

the principal obstacles, as for which the lack of systems-thinking make up one the primary 
reasons. The expectations were that flexibility could be provided for shorter time horizons. 
However, it was also noted that there is skepticism against the size of the importance of the 
flexibility-contributions from small-scale hydro. Meanwhile, it was also brought to our 
attention that what is small is not particularly little if it is induced when it is needed the most. 

Hence, at peak capacity these old words of wisdom can come into use; every little helps. 

Keywords: Flexibility, Small-scale hydro, Regulating power, Balancing services, 

Regulation, Grid balance  



 

SAMMANFATTNING  

I samband med att icke-planerbar förnybar elproduktion etableras ökar risken att produktion 
och konsumtion inte kan mötas, vilket orsakar allvarliga problem med instabilitet i elnätet. 
För att kompensera för dessa avvikelser krävs flexibla produktionsresurser, som kan 
anpassas efter elbehovet. Historiskt sett har den storskaliga vattenkraften varit oumbärlig för 
detta, men överföringskapaciteten mellan norr, där den storskaliga vattenkraften finns 
belägen, och söder där befolkningstätheten är som störst, begränsas än mer i framtiden. I och 

med detta kommer flexibla produktionsresurser i södra Sverige att bli mycket betydelsefulla. 
Därmed finns anledning att påpeka att den småskaliga vattenkraften är en sådan resurs, som 
dessutom är belägen i söder. Denna problematisering leder fram till syftet med detta 
examensarbete; att kartlägga vilka förväntade utmaningar och möjligheter som finns för den 
småskaliga vattenkraftens bidrag med flexibilitet i elsystemet i framtiden. För att uppfylla 

detta syfte har följande forskningsfrågor formulerats och besvarats: 

o Vilka är de mest kritiska faktorerna för att den småskaliga vattenkraften ska kunna bidra med 

flexibilitet i elsystemet i framtiden? 

 

o Vilka möjligheter och utmaningar kan identifieras utifrån dessa kritiska faktorer?  

 

o Hur kan dessa möjligheter och utmaningar mötas eller hanteras? 

 

De fjorton kritiska faktorer som identifierats finns sammanställda i nedanstående lista.  

1. Den politisk-juridiska situationen på regional 
och lokal nivå 

2. Relationen till och ansvar för de närboende 
3. Begränsningar i överföringskapaciteten i elnätet 
4. Tidshorisonter som den småskaliga 

vattenkraftens flexibilitetsbidrag kan verka inom 
5. Lönsamheten 
6. Konkurrens från andra flexibilitetsresurser 
7. Diskussionen kring att använda den småskaliga 

vattenkraften som flexibilitetsresurs 
 

 
8. Kunskapsbrist hos allmänheten 
9. Samordning 
10. Miljölagstiftning 
11. Opinionsbildning 
12. Marknadsutveckling för högre 

prissättning av flexibilitet 
13. Elprisvolatilitetens utveckling 
14. Klimatförändringar 
 

 

 

Våra huvudsakliga insikter från de intervjuer som har gjorts är att ämnet inte har diskuterats 
i någon nämnvärd utsträckning och att miljökrav utgör ett av de främsta hindren där 
avsaknaden av ett systemtänkande är en av orsakerna till detta. Förväntningarna var att 

flexibilitet skulle kunna tillhandahållas framförallt på kortare tidshorisonter. Dock lyftes 
även att skepsis finns mot den storleksmässiga betydelsen av den småskaliga vattenkraftens 
flexibilitetsbidrag. Samtidigt belystes att det lilla inte är särskilt litet om det tillförs när det 
behövs som mest. Vid topplastsituationer kan därmed dessa gamla visdomsord komma till 

pass; många bäckar små. 

Nyckelord: Flexibilitet, Småskalig vattenkraft, Reglerkraft, Balanskraft, Reglering, 

Balansering, Balansreglering 
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DEFINITIONER 

Definition Beskrivning 

Flexibilitet Anpassning av elproduktion och elkonsumtion. Om en 
specifik tidshorisont eller aktiveringen sker 
automatiskt specificeras detta. Om ingen specifik 
tidshorisont angetts är denna godtycklig och 
aktiveringen är icke-automatisk. 

Flexibilitetsbidrag Simultant bidrag av egenskapen flexibilitet och fysisk 
el. Om en specifik tidshorisont eller aktiveringen sker 
automatiskt specificeras detta. Om ingen specifik 
tidshorisont angetts är denna godtycklig och 
aktiveringen är icke-automatisk. 

Reglerkraftsmarknad Den elmarknad där kraft för upprätthållande av 
balansen i elnätet specifikt under den aktuella timmen 
handlas.  
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1 INLEDNING 

Flexibilitet benämns ofta som en nyckelfaktor för en lyckad integrering av stora volymer icke-
planerbar förnyelsebar elproduktion. Enbart reglerbara produktionsresurser kan bidra med 

flexibilitet och i Sverige förväntas vattenkraften utgöra den främsta av dessa. Detta sker 
genom att produktionsnivån ställs om när den väderberoende icke-planerbara 
elproduktionen levererar mer eller mindre än planerat. Vindkraften väntas få en stark 
utveckling i Sverige och desto mer den etableras desto mer ökar kraven på att flexibla 
resurser, genom anpassning, ska skapa ett stabilt elsystem. Behovet av flexibilitet ökar 

således i takt med att vindkraften tar marknadsandelar. (Svenska Kraftnät, 2015a)  

Enligt Ranzani, Bonato, Patro, Gaudard & De Michele (2018) har vattenkraften en bärande 
roll i det framtida energilandskapet framförallt på grund av sin anpassningsbarhet. De menar 
vidare på att en smidig övergång mot hållbarhet kräver att beslutfattare utvärderar 

framtidsutsikterna för vattenkraften. En faktor de lyfter är vattenkraftens framtida 
intäktsströmmar och osäkerheterna som är relaterade till dessa. Vidare menar Gaudard 
(2014) att det faktum att vattenkraften är utsatt för en evigt föränderlig miljö medför att dess 
framtid är oklar. Med anledning av detta hävdar de att det är viktigt att genomföra en 
holistisk utvärdering av den nuvarande situationen för vattenkraften på energimarknaden 

och dess framtida förändringar. 

Saarinen (2017) hävdar i likhet med ovanstående referenser, att vattenkraftens roll kommer 
att bli allt viktigare i takt med att användningen av förnybara energikällor ökar. Detta trycker 

även IVA (2016) på. De menar på att utbyggnaden av förnybar energi, såsom vindkraften som 
byggs ut i Sverige och i våra grannländer, tillsammans med den ökande handeln med länder i 
övriga Europa medför att behovet av vattenkraften som reglerbar produktionskälla ökar. 
Samtidigt menar Gaudard (2014) på att utvecklingen mot mer icke-planerbar förnybar 
elproduktion kommer att medföra ett ökat behov av baskraft från vattenkraften. Enligt oss är 
därmed en relevant fråga om vattenkraften kommer att kunna axla ansvaret för båda dessa 

utmaningar samtidigt. 

Svenska Kraftnät (2015a) lyfter dock att även ett flertal andra resurser kan bistå med 
flexibilitet i kraftsystemet. Exempelvis nämner de efterfrågeflexibilitet och lagring. Till detta 

hör att Gaudard (2014) menar på att integreringen av förnybara kraftkällor på många olika 
platser i elnätet, i kombination med ökad efterfrågeflexibilitet, kan resultera i att 
flexibilitetsbehovet minskar. Vidare menar han att en annan faktor som kan komma att 
minska vattenkraftens konkurrenskraft gällande flexibilitet långsiktigt, är utvecklingen av ny 
teknik för energilagring. Även Ranzani, Bonato, Patro, Gaudard & De Michele (2018) 

argumenterar för att utvecklingen och tillämpningen av nya energilagringslösningar medför 
ett större behov av att fastställa vilka faktorer som påverkar vattenkraften långsiktigt och 

vilken roll vattenkraften kommer att inneha på sikt. 
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Vidare menar Svenska Kraftnät (2015a) på att det kommer att ske en storskalig 
omorganisering av dagens elproduktion med en stark utveckling av mikroproduktion. Detta 
menar de kommer att innebära att elsystemet som tidigare kännetecknats av stora centrala 
produktionsanläggningar kommer att gå mot ett mer decentraliserat system med fler små 

aktörer. I och med detta, påstår de att nuvarande stora marginaler för systemtjänster såsom 
flexibilitet, kommer att minskas till en tillräcklig nivå. Med anledning av detta hävdar de att 
nätägare i högre utsträckning kommer ta sig an lokala systemansvar där upprätthållandet av 

ett stabilt elnät ingår.  

1.1 Problematisering 

Baserat på ovanstående menar vi på att det finns anledning att tro att reglerbara 
produktionskällor som finns tillgängliga i det lokala nätet kan komma att öka i betydelse. 
Detta understöds av att Svenska Kraftnät (2015a) menar på att behovet av flexibilitet 

framförallt kommer att öka i omfattning på mer lokala nivåer. Utöver den problematik som 
nämnts, menar Svenska Kraftnät (2015a) även att risken för bristande överföringskapacitet 
av elkraft förväntas öka. Detta menar de i sin tur kommer att ge upphov till flaskhalsar vilket 
innebär att en större volym flexibla resurser behöver tillföras till elområdena SE3 och SE4 i 
södra Sverige. Med anledning av detta är det enligt oss även meningsfullt att tillägga att den 

småskaliga vattenkraften enligt Svenska Kraftnät (2015a) har en stor betydelse ur 

effekthänseende för just de södra delarna av Sverige.  

Vi menar därmed att det är högst relevant att undersöka potentialen för den småskaliga 

vattenkraften att bidra med flexibilitet till det svenska elsystemet i framtiden. Till detta hör 
att vi tillämpat den definition som ges av ESHA (2012 citerad i Gaudard, 2014); att 
vattenkraft som har en installerad effekt som understiger 10 MW är att betrakta som 
småskalig. Vidare landade vi i att det mest intressanta var att genomföra en kartläggning av 
vilka faktorer som förväntades vara av störst vikt för att den småskaliga vattenkraften ska 

kunna bidra med flexibilitet. I sökandet efter forskning fann vi dock inga studier där 
potentialen för specifikt småskalig vattenkraft att bidra med flexibilitet undersökts. Däremot 
fann vi flertalet rapporter (exempelvis EI, SVK & HaV (2016), IVA (2016) och Svenska 
Kraftnät (2015a)) i vilka möjligheter och utmaningar beträffande det framtida 
flexibilitetsbehovet i Sveriges elsystem analyserats utifrån ett stort antal perspektiv. Vidare 
fann vi ett flertal studier där potentiella bidrag med flexibilitet på mycket korta 

tidshorisonter, i form av frekvensreglering, diskuteras ur ett tekniskt perspektiv. Dock 
avhandlades den småskaliga vattenkraften ej heller i dem trots att fokus i studierna till stor 
del ligger på vattenkraft. Dessa studier var dessutom av kvantitativ karaktär där vikten lagts 
på jämförelser. Vidare saknas enligt oss detaljerade undersökningar av kostnadssidan när det 
gäller tillämpningen av förändrade driftsmönster i vattenkraften för att möjliggöra 

flexibilitetsbidrag. Dessutom menar vi på att det råder en brist på forskning kring hur 
vattenkraften kan fortsätta stärka sin konkurrenskraft om behovet av flexibla resurser 

minskar i och med införandet av andra lagringsmöjligheter.  
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Vi menar därmed att vår studie bidrar med en kartläggning av förväntningarna kring ett 
ämne som inte studerats tidigare; potentialen för småskalig vattenkraft att bidra med 
flexibilitet. Ämnet sätts dessutom in i det komplexa sammanhang som dagens föränderliga 
energisystem utgör genom användandet av en referensram för systemtänkande som lyfts 

fram av Blomkvist & Johansson (2016); Multi-level system diagnosis (Multi-nivå system 
diagnostisering). Modellen innefattar tre nivåer: lokal nivå (local alignment), socio-teknisk 
regimnivå (socio-technical regime alignment) och landskapsnivå (landscape alignment). 
Inom varje nivå identifieras salienter (salients) och omvända salienter (reverse salients). 
Begreppsparet används för att beteckna om en komponent är att betrakta som före eller efter 

systemet den ingår i. Komponenter som exempelvis är mer effektiva ligger i framkant medan 
komponenter som till exempel bromsar upp systemets framväxt ligger efter. (Ibid.) Vidare 
kan de problem som behöver lösas för att försätta systemet i harmoni kallas för kritiska 
faktorer (Hughes 1992, citerad i Blomkvist & Johansson, 2016). Det går därmed att uttrycka 
det som nämndes tidigare; att vi landade i att det mest intressanta var att genomföra en 

kartläggning av vilka faktorer som förväntades vara av störst vikt för att den småskaliga 
vattenkraften ska kunna bidra med flexibilitet, med följande ord. En kartläggning av kritiska 
faktorer för att den småskaliga vattenkraften ska kunna bidra med flexibilitet. Vidare kan 
den småskaliga vattenkraften och dess potentiella bidrag som flexibilitetsresurs enligt oss 
betraktas som en salient. Detta menar vi eftersom produktionskällan kan anses ligga före det 

övergripande systemet, i detta fall energisystemet. Detta baserar vi dels på att behovet av 
flexibilitet i dagens elsystem är uppenbart och att mycket tyder på att det kommer att öka i 
framtiden. Samtidigt som den småskaliga vattenkraften idag ej används för detta ändamål 
trots att den innehar flera egenskaper, såsom dess geografiska belägenhet, som gör det 

fördelaktigt att använda den som flexibilitetsresurs. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att kartlägga vilka förväntade utmaningar och möjligheter 
som finns för den småskaliga vattenkraftens bidrag med flexibilitet i elsystemet i framtiden, 

samt hur dessa kan mötas eller hanteras. 

1.3 Forskningsfrågor 

o Vilka är de mest kritiska faktorerna för att den småskaliga vattenkraften ska kunna bidra med 

flexibilitet i elsystemet i framtiden? 

 

o Vilka möjligheter och utmaningar kan identifieras utifrån dessa kritiska faktorer?  

 

o Hur kan dessa möjligheter och utmaningar mötas eller hanteras? 
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1.4 Avgränsningar 

Med småskalig vattenkraft avses produktionsanläggningar som har en installerad effekt som 
understiger 10 MW enligt den definition som ESHA (2012, citerad i Gaudard, 2014) tagit 

fram.  

Vidare ligger en kvantitativ undersökning av potentialen för flexibilitetsbidrag från småskalig 

vattenkraft utanför ramarna för detta examensarbete, men synpunkter kring hur en sådan 
kan genomföras har att samlats in. I och med att arbetet inte innefattar en kvantifiering av 

potentialen har enbart förväntningar kartlagts och således avgränsas studiens syfte till detta.  

Den geografiska miljön för denna kartläggning är Sverige, men även övriga Europa har i 
någon mån diskuterats i och med den fysiska sammankoppling som finns i elnätet mellan 

Sverige och kontinenten. 
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1.5 Definition av begrepp 

I detta avsnitt beskrivs den problematik som finns med avsaknaden av tydliga definitioner 
för de begrepp som är relaterade till flexibilitet i elsystemet. För en lista på de begrepp som 
använts i denna studie, och hur vi valt att definiera dessa, hänvisas till tabellen med 

definitioner i början av rapporten.  

Vattenfall (2018) menar på att begreppet reglering generellt används i samband med 
tidsspann som är kortare, medan balansering används för längre tidsspann. En form av 
mycket snabb produktionsomställning är justeringen av frekvensavvikelser som sker i realtid 
för att den elektriska frekvensen i elnätet sjunker när elkonsumtionen överstiger 
elproduktionen och tvärtom. (Uppsala Universitet, 2017) Detta benämns även 

frekvensreglering och ingår i de automatiska systemen för elnätsstabiliteten: Primärreglering 
som avser finjusteringar och Sekundärreglering för något större avvikelser (KTH, 2015). 
Primärreglering sker inom sekunder medan sekundärreglering sker på tidsskalan minuter 

(Svenska Kraftnät, 2015b). 

 Enligt IVA (2015) kan vattenkraften bidra över samtliga tidsspann; från säsongsreglering 
över året ända ned till reglering på sekundnivå. I detta uttalande används ordet reglering 
även för ett längre tidsspann; säsongshorisonten. Detta utgör enligt oss ett av många exempel 
där ordet reglering används relativt fritt vilket visar på att begreppet har en varierad 
innebörd för olika författare. Vidare menar vi att förståelsen för innebörden av termen 

balansering kompliceras av användningen av ord som balansreglering. Betydelsen är i vårt 
tycke svår att tyda i och med att detta är en kombination av den term som enligt ovanstående 
definition, från Vattenfall, generellt används för längre tidsintervall och den term som 

vanligen används för kortare tidsintervall.  

Vidare upplever vi att begreppet reglerkraft ibland används på ett vis som antyder att det kan 
användas rent generellt för kraft som behövs för att tillgodose att tillgång och efterfrågan av 
el möts på valfritt spann av samtliga tidshorisonter. Återigen används ordet regler- för 
andra tidshorisonter än korta sådana. Detta kompliceras enligt vår mening ytterligare av, att 

reglerkraftsmarknaden är namnet på den elmarknad där kraft för upprätthållandet av 
balansen i elnätet specifikt under den aktuella timmen handlas (Sandberg, 2016). Med 
anledning av detta har vi valt, att tydligt definiera de termer som vi har använt oss av, och att 
undvika orden balansering och reglering. Enligt tidigare resonemang finns även en 
problematik med begreppet reglerkraft som därmed också kommer att undvikas. Ett 

undantag görs när det används i ordet reglerkraftsmarknaden då detta är benämningen på en 

specifik elmarknad.  

Vidare bör belysas att termen flexibilitet enligt oss egentligen är en egenskap snarare än en 
fysikalisk kraft. Detta menar vi kan exemplifieras med metaforen att el utgör en fysisk 

produkt, medan flexibilitet är en tjänst som kan följa med. Det bör poängteras att det enligt 
vår mening går att tillgodose systemet med el utan att bidra med flexibilitet. Detta kan 
förklaras med att elöverskott kan uppstå vilket i sig medför ett ökat behov av flexibilitet. Vi 
menar på att termen reglerkraft, tillskillnad från ordet el, även innefattar flexibilitet, 
eftersom kraften enbart tillförs systemet när det finns behov av den. Som ersättning för 

termen reglerkraft, används termen flexibilitetsbidrag, eller bidrag med flexibilitet till 



6 

elsystemet. Denna benämning definieras således enligt oss som ett simultant bidrag av 
egenskapen flexibilitet och fysisk el. Om flexibilitetsbidrag för en viss tidshorisont eller 
automatiska sådana avses, har detta specificerats. I övriga fall är tidshorisonten godtycklig 

och aktiveringen icke-automatisk.  
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2 LITTERATURSTUDIE 

Detta avsnitt är en sammanställning av den litteratur som använts för att fastställa vilka 
huvudsakliga utmaningar och möjligheter som finns beskrivna som kan kopplas till den 

småskaliga vattenkraftens potential till flexibilitetsbidrag. 

Den huvudsakliga handelsplatsen för el är Nord Pool Elspot som är en dagen-före-marknad 

på vilken el handlas för varje timme under nästa kalenderdygn. Differenser mellan 
produktion och konsumtion som uppkommer mellan att Elspot-marknaden stängs och 
timmen före den aktuella drifttimmen, hanteras på Elbas som är en inom-dygnet-marknad. 
Kraftdifferensen inom den aktuella drifttimmen handlas på reglerkraftsmarknaden 
(Sandberg, 2016). Detta är väsentlig eftersom skillnader mellan elproduktion och 

elkonsumtion medför instabilitet i elnätet (Persic, 2007).  

Något relaterat till detta är att elproduktionen framförallt finns i norra Sverige, där den 
storskaliga vattenkraften huvudsakligen är belägen, medan förbrukningen främst sker i de 

södra delarna av landet, där befolkningstätheten är högre. (Sandberg, 2016). Sedan 
november 2011 är Sverige indelat i fyra elområden; SE1 och SE2 i norra Sverige samt SE3 och 
SE4 i södra Sverige. I norra Sverige är elproduktionen högre än förbrukningen, medan 
motsatsen gäller i södra Sverige. Vidare finns det under vissa perioder av året inte tillräcklig 
kapacitet i elledningarna från norr till söder (EI, 2016). Dessutom väntas marginalerna 
minska ytterligare i och med beslutet att avveckla fyra av landets kärnkraftsreaktorer i förtid 

(Svenska Kraftnät, 2013 citerad i Sandberg, 2016).  

En kraftkälla som finns i södra Sverige är dock den småskaliga vattenkraften. Sandberg 
(2017, maj) menar på att det finns omkring 1 900 småskaliga vattenkraftverk i Sverige och 

runt 300 större verk. IVL (2016) visar på att den småskaliga vattenkraften finns utspridd 
över hela Sverige men att den framförallt är koncentrerad till de södra delarna och 
elområdena SE3 och SE4. Ett resonemang från Foxon (2011) kan kopplas till detta och det 
lyder att det är viktigt att ta i beaktande den roll som såväl större som mindre aktörer har. 
Vidare menar Svenska Kraftnät (2015a) att även kraftvärme kan bidra med flexibilitet för 

kortare tidsintervall. De nämner även att kärnkraften historiskt sett inte har deltagit på 
reglerkraftsmarknaden. Elforsk (2011) hävdar dock att även de svenska kärnkraftverken kan 
bidra med flexibilitet utan större tekniska modifikationer men att det saknas lagmässiga 

förhinder. 

Vidare belyser Vattenfall (2018) att solkraft skulle kunna utgöra ett lysande komplement till 
vattenkraften som flexibilitetsresurs på dygnshorisonten. Även efterfrågeflexibilitet, att 
förskjuta efterfrågan av el så att produktionen kan möta den, nämns. De hävdar dock i likhet 
med EI, SVK & HaV (2016) att efterfrågeflexibilitet inte enskilt är tillräckligt och att 
utmaningarna främst ligger i hanteringen av längre perioder med låg eller hög andel förnybar 

icke-planerbar elproduktion. Till detta hör att Lönnberg (2014, citerad i Vattenfall, 2016) 
hävdar att det är mycket dyrt att ersätta en kraftkälla med denna egenskap då stora 

energivolymer är involverade.  
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Angående investeringskostnader och lönsamhet pekar flertalet forskare ut elprisutvecklingen 
som ett av de viktigaste incitamenten för nyinvestering i vattenkraften. Bland dessa forskare 
finns Ranzani, Bonato, Patro, Gaudard & De Michele (2018). Vidare trycker Perekhodtsev & 
Lave (2006 citerade i Gaudard, 2014) på att handel med vattenkraft bör hålla ett relativt högt 

pris i och med den flexibilitet som kraftkällan erbjuder. Detta är något som påtalats i diverse 
andra studier, bland annat i NEPP:s studie Effekthöjning i vattenkraften - röster om 
drivkrafter och hinder. NEPP är en förkortning för North European Energy Perspectives 
Project och är ett forskningsprojekt som behandlar utvecklingen av energisystemen i Europa, 
Norden och Sverige inom tidsintervallen 2020, 2030 samt 2040 (NEPP, u.å.). Flertalet av de 

insikter som NEPP (2018) presenterar, utifrån intervjuer de gjort med aktörer verksamma 
inom vattenkraften, kommer att behandlas i analysavsnittet. Två insikter från deras studie 
som hör till den tidigare diskussionen om lönsamhet är; att det som är relevant inte är ett 
högt elpris i sig utan en hög volatilitet i elpriserna samt att bedömningen är att det med 
dagens marknadsförhållanden kommer att dröja innan tillräcklig volatilitet uppnås. Amelin 

(2015) menar dock på att volatila elpriser är en uppenbar följd av införandet av en hög andel 
vindkraft. Relaterat till detta är att Svenska Kraftnät i en kortsiktig (Svenska Kraftnät, 2018a) 
och i en långsiktig (Svenska kraftnät, 2018b) marknadsanalys bland annat har simulerat 
elprisutvecklingen i det nordiska elsystemet. Den kortsiktiga marknadsanalysen gäller för de 

fem åren 2019-2023 medan den långsiktiga marknadsanalysen gäller för åren 2019-2040.  

Något annat som är viktigt för vattenkraftens framtidsutsikter är att en ny lag, som är en 
komplettering till proposition 2017/18:243, ska träda i kraft den första januari 2019 (EI, 
2018). Lagen innebär att samtliga vattenkraftverk ska omfattas av nya moderna miljövillkor 
(Branschaktuellt, 2018). Enligt TT (2018, 9 mars) ska ägarna av de mindre vattenkraftverken 

ha drabbats av oro för att nitiska tjänstemän orsakar komplikationer för deras tillstånd. 
Rebecca Nordenstam, miljöjurist på Naturskyddsföreningen uppgav följande till nämnda 

referens: 

"De producerar väldigt lite el och samtidigt stör det kanske ett helt vattendrag." 

Samtidigt menar IVA (2015) på att miljölagstiftning påverkar möjligheterna att styra 
produktionsnivåerna i och med att den avgör mängden vatten som får föras genom ett 
magasin eller kraftverk. Dessutom trycker Vattenfall (2016) på att den effekt ny lagstiftning 

har på ett verk måste utvärderas för hela vattendraget eftersom förändrade 
driftsförhållanden i en anläggning kan påverka systemet i ett helt vattendrag. Till detta hör 
att det i NEPP:s studie framgick att tillståndsprocessen är för tidskrävande för att 
verksamhetsutövarna ska ta hänsyn till systemperspektivet när det kommer till att undersöka 
möjligheterna till effektökningar, något som påverkar förmågan till styrning av 

produktionsnivån.  

Whaldén & Åsman (2013) menar att det finns potential för att bygga ut den småskaliga 
vattenkraften med 2,7 TWh, och den storskaliga med 5,5 TWh till år 2020. De menar dock på 

att oppositionsgrupper på lokal nivå använder argumentet att småskalig vattenkraft är alltför 
betydelselös för att skäliga incitament till utbyggnation ska finnas om hänsyn tas till 
påverkan på närområdet. Ranmarker (2008) hävdar istället att utbyggnation av småskaliga 
vattenkraftverk ofta medför positiva effekter för det lokala näringslivet. En problematik som 
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kan relateras till detta lyfts av Bale, Varga och Foxon (2014) som menar på att 
beslutsfattande inom energisektorn sker i flera nivåer; lokal-, kommunal-, individ-, hushålls-, 
riksdags- och internationell nivå. Samtidigt kan de ekonomiska fördelarna som följer med ny 
teknologi inte till fullo realiseras om inte lagstiftningen utvecklas och anpassas med 

teknologin som utgångspunkt (Nelson, 2005; Nelson and Sampat, 2001). Dessutom innehar 
energisektorn en nyckelroll på ett politiskt plan (PwC, 2017), samtidigt som lobbyverksamhet 
från företag för att få igenom regelmässiga förändringar som stödjer vissa teknologiska 
tillämpningar eller affärsstrategier kan få betydande påverkanseffekter (Murmann, 2003; 

Stenzel & Frenzel, 2008). 

Avslutningsvis uppges klimatförändringar, i en studie av Gaudard (2014), vara en av de mest 
prominenta aspekterna som inverkar på framtidsutsikterna för vattenkraften. Även Schaefli 
(2015) (citerad i Ranzani, Bonato, Patro, Gaudard & De Michele, 2018) menar på att det är 
tydligt att det finns ett behov av att utreda detta. Dessutom menar Beniston (2012) (citerad i 

Ranzani, Bonato, Patro, Gaudard & De Michele, 2018) att lönsamheten för vattenkraften kan 
bli påverkad, av nya mönster i tillrinngen på säsongsbasis samt i den årliga 

nederbördsvolymen (Gaudard, Gilli & Romiero, 2013 citerad i Gaudard, 2014). 
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3 METOD 

I detta avsnitt presenteras och diskuteras de metodval och val av tillvägagångssätt som 

gjorts under genomförandet av denna studie. 

3.1 Kvalitativ metod 

Metodval genomfördes med problematisering, syfte och frågeställningar som utgångspunkt. I 
studiens problematisering framgår att det enligt vår mening saknas studier av möjligheter 
och utmaningar för flexibilitetsbidrag specifikt från småskaliga vattenkraftsproducenter. 
Enligt Creswell (2012) bör kvalitativa metoder användas när studien kräver information från 
fysiska möten för förståelse eftersom det inte finns mycket information om fenomenet i 

befintlig litteratur. Detta beror av att kvalitativa studier i högre grad styrs av informanters 
synsätt än av den riktning som litteraturen pekar mot. Vid kvalitativ metod visar 
litteraturstudien således ej vilka specifika forskningsfrågor som är intressanta utan bidrar 
snarare med kunskap kring varför fenomenet är viktigt. (Creswell, 2012) Detta resonemang 

utgör grunden för valet att använda kvalitativ metod.  

3.2 Val av forskningsansats 

Avsaknaden av befintliga studier motsvarande vår medför enligt oss även att vårt arbete varit 
fenomendrivet, ett begrepp som enligt Blomkvist & Hallin (2016) innebär att utgångspunkten 

varit en kunskapslucka som finns i litteraturen snarare än en befintlig teori. Detta utgör en av 
anledningarna till att abduktion tillämpats som forskningsansats, vilket Alvehus (2013) 
beskriver som ett växlande mellan inhämtning av teori och empiri där reflektioner görs kring 
hur empirin kan tolkas i ljuset av teori. De menar även att begreppet innefattar hur 
genomförandet av litteraturstudien påverkar förståelsen av empirin och tvärtom. Vi har även 

valt detta tillvägagångssätt då det innebär en stor lyhördhet för det empiriska materialet, 
vilket också utgör dess styrka (Ibid.). Vi har även i viss mån arbetat med en induktiv ansats 
som enligt Blomkvist & Hallin (2014) innebär att empirin visar vägen och teorin lägger 
grunden för vidare förståelse av fenomenet. Anledningen till att vi huvudsakligen tillämpat 
abduktion snarare än en induktiv ansats är att det har krävts en omfattande 

informationsinhämtning både initialt och löpande under arbetets gång. Således har arbetet 

till viss del styrts av inhämtad teori snarare än av den empiriska insamlingen. 

Litteraturstudien inleddes med att vi samlade in underlag för beslut kring val av metodik. 
Referensen Creswell (2012) har använts för att klargöra det mest fundamentala: 

användningen av kvalitativ metod. Referensen Blomkvist & Hallin (2014) har framförallt 
använts som vägledning gällande strukturen för arbetsprocessen och rapporten. Boken har 

varit väsentlig för säkerställandet och utvärderingen av kvaliteten på arbetet. 

Därefter behövdes dels litteratur som behandlar tekniska och ekonomiska aspekter av 
behovet av flexibilitet i elsystemet. Vidare behövdes även litteratur kring socio-teknologiska 
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aspekter såsom lagstiftning. Arbetet har således innefattat en omfattande insamling av 
information kring vilka åtgärder som diskuterats för att möta flexibilitetsutmaningarna i 
framtiden. Litteraturen hämtades primärt via sökningar i databasen Discovery och på 
internet. Sökorden som användes, i olika kombinationer, var: Flexibilitet, Småskalig 

vattenkraft, Reglerkraft, Balanskraft, Reglering, Balansering, Balansreglering 

3.3 Val av forskningsdesign 

Vidare valdes forskningsdesign, ett val som enligt Blomkvist & Hallin (2014) innebär att 

klargöra vilken form av empiriskt material (explanans) som kan användas för att förstå ett 
specifikt fenomen (explanandum). Syftet med vår studie är att kartlägga förväntningar, inte 
beskriva den fullständiga sanningen, kring ett fenomen. Således görs inget anspråk på att 
explanans till fullo ska spegla explanandum. Därmed valdes fallstudier som 
forskningsdesign, ett val som enligt Blomkvist & Hallin (2014) grundar sig på att det anses 

ointressant eller omöjligt att fånga samtliga aspekter av ett fenomen. De beskriver fallstudier 
som en grundlig insamling av empiri från fall från verkliga livet för att beskriva eller förstå ett 
fenomen. Inhämtandet av empiriskt material gjordes med två huvudsakliga syften, dels med 
ett förutsägande syfte för att få en triangulering, vilket av Creswell (2012) beskrivs som en 
jämförelse av materialet från olika informationskällor, mellan empirin och information som 

inhämtats från vår litteraturstudie. Dels har det gjorts mer djuplodande, med syftet att samla 
in så många perspektiv och aspekter som möjligt. Detta eftersom syftet med vår studie och de 
relaterade forskningsfrågorna innebär, en identifiering av och diskussion kring hanteringen 
av, kritiska faktorer och de möjligheter och utmaningar som kan kopplas till dessa. Då 
framtidens energimarknad är komplex; menar vi att dessa kritiska faktorer kan förväntas 

vara av mångfacetterad karaktär.  

3.4 Val av datainsamlingsmetod 

Samma resonemang som ovan kring studiens syfte och forskningsfrågor tillämpades vid 

fastställandet av insamlingsmetoden för data från fallstudierna. Enligt Bryman (2018) är 
intervjuer lämpliga när en närgående studie av olika fall önskas genomföras. Blomkvist & 
Hallin (2014) menar att tillvägagångssättet är särskilt fördelaktigt när syftet med studien är 
att utveckla en fördjupad förståelse, uppnå mångtydighet och upptäcka nya dimensioner. 
Detta menar vi går helt i linje med vår diskussion i det ovanstående stycket. Blomkvist & 

Hallin (2014) menar att intervjuer av helt öppen karaktär kan ge helt nya uppslag avseende 
det fenomen som studeras. Vidare lyfter de även en annan intervjuform, semi-strukturerade 
intervjuer. Denna intervjuform beskrivs enligt Kvale & Brinkmann (2014) som organiserade 
kring ett par från början fastställda teman men i övrigt är att betrakta som öppna. Att det 
specifika fenomen som undersöks i vår studie inte har beskrivits i tidigare litteratur medför 

enligt oss att öppna frågor var nödvändiga. Samtidigt finns djupgående analyser av de 
framtida utmaningarna med flexibilitetsbehovet i elsystemet. Vi menar att de faktorer som 
lyfts i dessa studier även kan vara relevanta för den småskaliga vattenkraften och att dessa 
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därmed utgör ett gott underlag för teman på intervjufrågor. Semi-strukturerade intervjuer 
uppges enligt möjliggöra för informanterna att tydliggöra och utveckla sina svar 
förhållandevis fritt så att deras synpunkter framgår Bryman & Bell (2017). Således ansåg vi 
att en semi-strukturerad intervjuform var lämplig för uppfyllandet av syftet att kartlägga 

förväntningar. Våra intervjufrågor ligger som bilaga (Bilaga 2). Den huvudsakliga 
inspirationskällan till våra intervjufrågor var de frågeställningar som användes som 
utgångspunkt för de intervjuer som NEPP genomförde i studien Effekthöjning i 
vattenkraften – röster om drivkrafter och hinder, samt de förslag på vidare frågeställningar 
som togs upp i studien. Sammantaget genomfördes 10 intervjuer med totalt 14 informanter. 

Samtliga intervjuer ägde rum under våren 2019 på informanternas respektive arbetsplats, 

förutom två som gjordes över telefon på grund av det geografiska avståndet.  

3.5 Val av informanter 

Vidare uttrycker Blomkvist & Hallin (2014) att valet av informanter är kritiskt för kvaliteten 
på det insamlade materialet. Valet av informanter genomfördes på ett systematiskt sätt med 
olika syften och utgångspunkter. Till stor del tillämpades snöbollsurval, vilket enligt 
Blomkvist & Hallin (2014) är en icke-slumpmässig urvalsmetod som innebär att initiala 
kontakter används för att få kontakt med fler informanter. Vidare menar Alvehus (2013) att 

den kritik som riktas mot metoden är att osäkerhet kring om de slutsatser som dras även 
representeras av andra utöver de informanter som intervjuats. Blomkvist & Hallin (2014) 
hävdar dock att metoden är lämplig om inga exakta svar eftersöks, vilket gäller för vår studie 
där syftet utgörs av en kartläggning av förväntningar. Valet av urvalsmetod föll sig naturligt 
eftersom en av våra första kontakter; Fredrik Martinsson, som arbetar med 

vattenkraftsområdet på forsknings- och kunskapsföretaget Energiforsk, rekommenderade två 
nyckelpersoner samt en informant som bidrog med ytterligare kontakter. De nämnda 
nyckelpersonerna menade han på var de mest kunniga i landet inom vårt problemområde; 
Johan Bladh, ansvarig för vattenkraft på Energiföretagen Sverige och Johan Bruce, chef för 
energimarknader på Sweco. Den tredje och sista informanten som rekommenderades var 

Stefan Montin, en av projektvärdarna för NEPP. Även Montin, och ytterligare två kontakter, 
rekommenderade både Bladh och Bruce. Montin rekommenderade i sin tur Gabriel 
Waarenperä en konsult inom kraftproduktion och elnät på Gwa Energikonsult. Att flera 
personer hänvisat till samma informanter, tyder enligt oss på att dessa kan vara de mest 
framstående inom vårt problemområde. Vi trycker dock på vikten av representation från 

många olika aktörer vilket styrde valet av våra resterande informanter. 

Bland våra övriga informanter återfinns även två forskare vid KTH; Lennart Söder, Professor 
inom elektroteknik som bland annat arbetar med reglering av vattenkraft, och en 
forskarkollega som han rekommenderade, Mikael Amelin. Vidare intervjuades även 

informanter från två myndigheter; Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen. 
Intervjun med Energimyndigheten genomfördes som en fokusgruppsintervju, vilket enligt 
Blomkvist & Hallin (2014) innebär att flera informanter deltar samtidigt. Valet att intervjua 
myndigheter byggde på att vi menar att de kan ha en mer överskådlig syn. Däremot är enligt 
oss möjligheten större att de har en politisk agenda i och med deras beslutsfattande roll. 
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Detsamma gäller för vår informant Thomas Sandberg, forskare samt ordförande i Svensk 
Vattenkraftsförening (SVAF), som är en branschorganisation för småskalig vattenkraft. Vi 
menar dock på att det är möjligt att deras intressen är motsatta och därmed ger en mer 
nyanserad bild. Thomas Sandberg rekommenderade även sin son Henrik Sandberg som 

informant, dessa intervjuades således samtidigt. Deras relation kan enligt oss eventuellt 
innebära att den ena parten färgat eller färgats av den andra. En motivering, utöver Thomas 
Sandbergs ordförandeskap i SVAF, till valet av dessa informanter var att båda är ägare av 

småskalig vattenkraft.  

För att få ett balanserat intervjuresultat har vi dessutom intervjuat två av de största 
vattenkraftsbolagen i landet; Vattenfall och Uniper. Dessa har sin huvudsakliga produktion i 
olika ändar av landet. Vår tanke när vi valde dessa var att de därmed kunde bidra med olika 
perspektiv. Avslutningsvis hävdar vi att även vinklade intervjusvar är av stort värde för vår 
undersökning eftersom de kan tänkas spegla den kontext som omger våra forskningsfrågor. 

En detaljerad lista över samtliga informanter finns som bilaga (Bilaga 1). Vidare bör även 
tilläggas att källvärdering och källkritik av såväl informanter har genomförts med de fyra 
kriterierna; äkthet, närhet och oberoende, tendens samt representativitet som utgångspunkt. 
Kriterierna är hämtade från Blomkvist & Hallin (2014). I deras bok finns även en lista, som 

hör till dessa kriterier, på de frågeställningar som vi använt som utgångspunkt. 

Vidare menar vi på att ett liknande resonemang som det som förts för våra informanter är 
tillämpningsbart även på den litteratur som samlats in. Ett flertal olika typer av litterära 
referenser har använts, däribland tidningsartiklar och myndighetsrapporter. Båda dessa 

löper enligt oss en högre risk att vara politiskt vinklade än andra referenstyper. Bryman 
(2011) trycker på vikten av att en kontroll görs av vilka som skrivit inhämtad information och 
vilka bakomliggande motiv som kan finnas gällande publiceringen av texten. Med anledning 
av detta har en sådan kontroll genomförts i enlighet med de tidigare nämnda kriterier för 
källvärdering och källkritik som nämns av Blomkvist & Hallin (2014) vid valet av litterära 

källor. Vi anser dock att det ändå är relevant att belysa att det finns en risk att 
forskningsartiklar, exempelvis på grund av att uppdragsgivare med olika politiska agendor 
kan ligga bakom. Vidare hävdar vi att lobbyism kan förekomma, något som vi menar gäller 
bland annat för rapporter publicerade i ett företags regi. Dessutom vill vi belysa att 
examensarbeten inte nödvändigtvis genomgår samma granskning som annan forskning och 

därmed påstår vi att dessa skulle kunna anses mindre tillförlitliga. Vi har dock i så stor 
utsträckning som möjligt arbetat med triangulering av den insamlade informationen för att 

säkerställa att nämnda faktorer inte inverkat på studiens trovärdighet.  

3.6 Etiskt förhållningssätt 

Intervjuerna genomfördes med ljudupptagning, något som vi var noga med att be om 
tillstånd för och förklara syftet med i förväg. Innan intervjuerna påbörjades tillfrågades även 
informanterna om de ville vara anonyma och om direkta citat fick tas från deras uttalanden. 
Detta utgör några av de etiska riktlinjer vi har förhållit oss till under arbetets gång. Vidare 

har våra etiska överväganden uppfyllt de fyra huvudkrav som anges av Vetenskapsrådet 
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(1990); informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
Dessutom har vi genom hela arbetsprocessen och på samtliga plan strävat efter att förhålla 
oss opartiska. Detta har gällt vid våra litterära efterforskningar såväl som vid valet av våra 
informanter. Enligt oss kan detta direkt kopplas till våra ansträngningar att vara kritiska vid 

val av, och värdering av information från, litterära källor och informanter. 

3.7 Val av analysmetod 

Slutligen valdes teorier och metoder för analys. Eftersom syftet; att kartlägga vilka förväntade 

utmaningar och möjligheter som finns för den småskaliga vattenkraftens bidrag med 
flexibilitet i elsystemet i framtiden, enligt oss spänner över flera samhälls- och beslutsnivåer 
har vi valt att använda modellen Multi-level system diagnosis (Multi-nivå system 
diagnostik) som vårt huvudsakliga analysverktyg. Modellen valdes eftersom den enligt 
Blomkvist & Johansson (2016) med fördel kan användas för att analysera 

förändringsprocesser i infrastrukturella system som utgörs av en kombination av vad de 
kallar för LTS och MLP. LTS är förkortningen för Large Technical System vilket enligt dem 
representerar ett fysikaliskt sammanlänkat system, såsom elnätet. MLP vilket är 
förkortningen för Multi-Level Perspective består enligt Geels (2004) snarare av ett sömlöst 
nät av socio-teknologiska element, såsom lagstiftning. Samtliga modeller och begrepp 

beskrivs närmare i nästa avsnitt. Enligt oss faller vårt problemområde både inom ramen för 
en LTS eftersom elnätet har en viktig roll för vår studie. Dock menar vi att även en MLP krävs 
eftersom det tillhandahåller verktyg för analys på flera socio-teknologiska nivåer, och vårt 

problemområde spänner över flera sådana.  

Vidare menar Blomkvist & Johansson (2016) att det som orsakar systemförändringar för en 
LTS är olika krafter som bland annat kan exemplifieras med följande: ny teknologi, nya eller 
förändrade marknadsförhållanden och institutionell innovation. Samtliga är krafter som 
enligt oss kan anses ha en stark inverkan på den rådande situationen på energimarknaden i 

dagsläget. Dessutom menar vi att dessa krafter kan förväntas medföra allt viktigare 
möjligheter och utmaningar i takt med att flexibilitetsbehovet ökar. Därmed menar vi att 
denna analysmodell lämpar sig väl för att uppfylla syftet med denna studie; att kartlägga 
vilka förväntade utmaningar och möjligheter som finns för den småskaliga vattenkraftens 
bidrag med flexibilitet i elsystemet i framtiden. Modellen har i sin tur använts för att 
genomföra en tematisk analys, vilket enligt Bryman (2011) är vanligt vid kvalitativ forskning 

och innebär att det empiriska materialet delas in i kategorier som sedan används för att 
besvara forskningsfrågorna. Blomkvist & Hallin (2014) menar på att kategorierna vid 
tematisk analys kan finnas i befintlig litteratur, vilket var fallet i vår studie där kategorierna 
utgörs av analysnivåerna i en MLP. Genom en indelning av analysen i teman fås en reduktion 
av mer omfattande datamängder till en mängd som är mer lämplig för analys Miles & 

Huberman (1994). I och med den extensiva empiriska insamling som denna studie innefattat 
har detta därmed enligt oss varit ett rationellt tillvägagångssätt. Vidare har analysen inom 
respektive kategori, eller nivå i MLP-modellen, genomförts via identifieringen av salienter, 
omvända salienter samt kritiska faktorer. Dessa begrepp introducerades i 
problematiseringen. Användningen av dessa innefattade i korthet en kartläggning av de 
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komponenter relaterade till småskalig vattenkraft som ligger före (salienter) eller efter 
(omvända salienter) det övergripande systemet (energisystemet), och av de problem som 

behöver lösas för att systemet ska harmoniseras (kritiska faktorer). 

3.8 De fyra kriterierna på vetenskaplighet 

Vidare har de fyra kriterierna på vetenskaplighet har följt oss genom arbetet med denna 
studie eftersom dessa enligt Blomkvist & Hallin (2014) är intimt sammankopplade med 

kvaliteten på det vetenskapliga arbetet. De beskriver dessa kriterier enligt följande: 

1. Att metodval görs på ett systematiskt sätt 
2. Att ett opartiskt men kritiskt förhållningssätt vidtas gentemot den litteratur och den 

information som samlas in 

3. Att kritisk granskning och strävan efter en djupare innebörd tillämpas 
4. Att en problematisering genomförs via formuleringen av ett syfte och tillhörande 

forskningsfrågor 
 

Att det första kriteriet på vetenskaplighet har enligt oss efterföljts genom att val av 

forskningsdesign, datainsamlingsmetod samt analysmetod har motiverats och relaterats till 
studiens syfte. Vår tillämpning av det andra kriteriet på vetenskaplighet utgörs av vi strävat 
efter att förhålla oss opartiska vid våra litterära efterforskningar såväl som vid valet av våra 
informanter. Ansträngningarna för opartiskhet kan dessutom enligt oss direkt kopplas till vår 
strävan att vara källkritiska vid såväl val av litteratur som informanter. Vidare menar vi att 

denna studie drivits av det som Blomkvist & Hallin (2014) kallar för ett tekniskt 
kunskapsintresse. Detta hör ihop med att studien i sig varit forskningsdriven, något som 
nämnda referens påstår medför att det blir enklare för den som bedriver studien att vara 

opartisk till den insamlade empirin.  

Vidare menar vi att det tredje kriteriet på vetenskaplighet har genomsyrat hela vår studie. 
Den kritiska hållningen har dels påverkat vårt metodval men var även varit en förutsättning 
för vår källkritiskhet. Påverkan på metodval tog sig bland annat uttryck i att vi försökte 
bemöta den kritik som enligt Blomkvist & Hallin (2014) menar på ibland riktas mot 
fallstudier; att det är en subjektiv forskningsmetod. Vi har därmed eftersträvat att särskilt 

tydliggöra motiven och systematiken bakom valen av fall. Vi har dessutom försökt hålla oss 
öppna för att fallstudierna ibland lett till upptäckten att nya områden visat sig mer 
intressanta att fortsättningsvis undersöka, än de som var tilltänkta från början. Det 
sistnämnda menar Blomkvist & Hallin (2014) är en del av den kritiska hållning som är 
utmärkande för samhällsvetenskapliga arbeten av högre kvalitet. De menar nämligen på att 

en kritisk hållning innebär en öppenhet för den riktning arbetet leder forskaren. Enligt oss 
kan detta även kopplas till deras påstående att en induktiv ansats medför att en kontinuerlig 
omprövning av problematiseringen, syftet och forskningsfrågorna ingår i arbetet. Detta kan i 
sin tur enligt vår mening relateras till deras fjärde kriterium för vetenskaplighet; att en 
problematisering genomförs genom formuleringen av ett syfte och tillhörande 

forskningsfrågor, som vi således anser har uppfyllts. 
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3.9 De fyra vetenskapliga kvalitetsmåtten 

Vidare tillämpades även det som Blomkvist & Hallin (2014) refererar till som en generell 
kvalitetskontroll, nämligen ett kritiskt förhållningssätt. Den första punkten kommer att 

diskuteras nedan, medan de andra tre behandlas i Slutsatsavsnittet.  

De fyra kriterier som nämnda referens listat har använts för att se till att en relevant riktning 

hölls under abduktionsprocessen samt för att kontrollera att rapporten och arbetsprocessen 

löpande vidhöll god kvalitet. De beskriver dessa kriterier enligt följande: 

1. Externt rättfärdigande; utvärdering med kvalitetsmåtten reliabilitet-validitet samt 

explanans-explandum 
2. Extern utvärdering; anser vi som forskare att studiens resultat bidrar med 

samhälleligt värde? 
3. Inomvetenskapligt rättfärdigande; medför problematiseringen och 

forskningsriktningen att arbetet tillför något nytt ur ett vetenskapligt perspektiv? 

4. Inomvetenskaplig utvärdering; medför problematiseringen till att studien bidrar 
med samhälleligt värde? 
 

Två exempel på kvalitetsmått som ges av Blomkvist & Hallin (2014) är validitet och 
reliabilitet. Enligt deras definition innebär validitet att rätt sak studeras medan reliabiliteten 

innebär att det studeras på rätt sätt. Vidare menar de att validitet uppnås genom att: 

 Litteraturstudien behandlar samma ämne som problematisering, syfte samt 
frågeställningar 

 Teorin som refereras till hänger samman med syfte och frågeställningar 

 Problematisering, syfte samt frågeställningar stämmer överens med de metodval som 
gjorts 

 Diskussionsavsnittet behandlar det som syftet anger att det ska handla om 

 

Ovanstående kriterier går att relatera till den definition av validitet som Eriksson & 
Wiedersheim-Paul (2011) gör, att validitet kan ses som ett mätinstruments förmåga till 

mätning av det som ska mätas. Vi vill mena på att samtliga ovanstående punkter uppfylls i 
denna studie. Vidare skiljer LeCompte & Goetz (1982) på intern och extern validitet. Den 
interna validiteten behandlar enligt dem till vilken utsträckning som resultat kan anses 
utgöra representativa presentationer av verkligheten. Vi menar på att våra ansträngningar att 
förhålla oss opartiska vid insamling och analys av såväl litteratur som empiri bidragit till att 
höja den interna validiteten. Dessutom anser vi att även det öppna upplägg som semi-

strukturerade intervjuer innebär, kan ha bidragit positivt. Detta eftersom intervjuformen 
möjliggör mer mångfacetterade beskrivningar av verkligheten. Samtidigt kan detta enligt oss 
medföra att risken för feltolkningar av det empiriska materialet ökar. Dock menar vi att den 
höga nivå av samstämmighet som återfinns såväl bland informanter och mellan litteratur och 
empiri, motverkar detta. Extern validitet betecknar istället generaliserbarheten av resultatet, 

vilket innebär huruvida resultatet kan anses applicerbart i andra sammanhang LeCompte & 
Goetz (1982). Till detta hör att Bryman (2012) trycker på vikten av att inse och acceptera att 
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en fallstudie aldrig till fullo kan uppfylla generaliserbarhet. Enligt vår mening bidrar den 
relativt omfattande insamling av såväl litteratur som empiri tillsammans med användningen 
av triangulering som beskrivits tidigare, till att resultatets generaliserbarhet höjts. Således 

argumenterar vi för att en hög validitet, såväl intern som extern, kan anses vara uppnådd.  

Vidare lyfter Blomkvist & Hallin (2014) ett mått för reliabiliteten; dialogisk reliabilitet, vilket 
innebär att det empiriska materialet kan tolkas på ett entydigt vis. Ett annat är aritmetisk 
reliabilitet, vilket de menar innebär ett jämförande av det empiriska materialet i sökandet 

efter överensstämmelse. Båda dessa reliabilitetsmått har använts flitigt vid bearbetningen av 
empirin vilket tydliggjorts i analysavsnittet. Vidare lyfte vi i metodavsnittet flera aspekter av 
källkritisk karaktär gällande våra informanter. Dessa aspekter är enligt oss intressanta att 
diskutera ytterligare en gång nu när resultatet från de empiriska undersökningarna 
bearbetats. En av dessa var risken att svaren från de myndighetsorganisationer och 
ordförande för den branschorganisation som intervjuats, påverkats av deras respektive 

politiska agenda. Vi vill dock påstå att så inte verkar vara fallet. Detta baserar vi på att deras 
svar i hög utsträckning överensstämde dels med varandra och dels med övriga informanters 

svar. Vi menar därmed på att aritmetiskt reliabilitet kan anses uppnådd. 

Något annat vi anser värt att belysa är risken att exempelvis informanten från SWECO, som 
bidragit till en rapport om hur flexibilitetsutmaningen ska mötas, möjligen skulle kunna ha 
incitament att underdriva den potential som finns för den småskaliga vattenkraften. Detta 
baserar vi på att denna potential inte belystes i rapporten, och att rapporten således skulle 
kunna hamna i sämre ljus om det påtalades att en viktig flexibilitetskälla inte analyserats 

tillräckligt. Vi menar dock på att några sådana undertoner inte tydligt trädde fram vare sig 
från SWECO eller från andra informanter som skulle kunna ha lobbyism på sin agenda. 
Vidare menar vi generellt sett att de svar på våra forskningsfrågor som vi skrivit fram, till i 
hög utsträckning återfinns i samtliga informanters svar. Nyanser har dock gått att urskilja 
och vissa informanter har tryckt olika mycket på olika aspekter, men huvudsakligen menar vi 

att tolkningen av resultatet varit i det närmaste entydigt. Vi hävdar således att den dialogiska 

reliabiliteten är mycket hög.  

Vidare anger Creswell (2012) ytterligare två metoder för att bedöma en studies kvalitet. Den 
första kallas triangulering av olika informationskällor: olika informanter, olika typer av data 

eller olika datainsamlingsmetoder. Vi tillämpade denna metod bland annat i analysavsnittet 
där litteratur användes bekräftande eller dementerande gentemot empirin. Dessutom 
jämfördes informanternas svar, samt olika information från olika litterära källor löpande mot 
varandra. Ett annat kvalitetsverktyg som Creswell (2012) lyfter är nyttjandet av externa 
personer som rapporterar av kritik i form av studiens styrkor och svagheter. Även denna 

metod har använts genom hela processens gång. Dels har flertalet opponenter med 
utbildningsbakgrund relaterad till det ämne studien behandlar delgett oss sin kritik vid ett 
flertal olika tillfällen. Dels har utomstående med annan utbildningsbakgrund kritiserat 
rapporten. Genom att använda personer med olika kunskaper och intressen har vi försökt 

bredda spannet för den kritik som fåtts, i synnerhet gällande läsbarheten och förståelsen.  

En svaghet som vi anser är relevant att lyfta fram kan bättre relateras till ett annat 
kvalitetsmått som Blomkvist & Hallin (2014) refererat till; explanans-explanandum. Detta 
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begreppspar introducerades i metodavsnittet där vi förklarade att explanans, enligt nämnda 
referens definieras som den form av empiriskt material som kan användas för att beskriva ett 
specifikt fenomen, explanandum. Den svaghet vi vill belysa är att studien är av rent kvalitativ 
karaktär och att det hade varit mycket intressant om resultatet hade kunnat styrkas 

ytterligare med kvantitativa belägg. I och med att en kvantifiering av potentialen för den 
småskaliga vattenkraften att bidra med flexibilitet till elsystemet inte legat inom ramen för 
detta examensarbete är detta vårt förslag till fortsatt arbete. Vi menar på att kombinationen 
av detta arbete tillsammans med en kvantifiering av potentialen, kan utgöra ett än mer 

grundligt underlag för beslutsprocesser relaterade till området.  
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4 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska begrepp som är centrala i rapporten samt den 

analysmodell som applicerats. 

4.1 Multi-level system diagnosis 

Bale, Varga & Foxon (2014) menar att energisystem är konstituerade av ett flertal aktörer 
såsom producenter, slutkunder och leverantörer som återkommande kommer att ha 
motstridiga målsättningar. De menar på att interaktionen mellan dessa sker genom 
fysikaliska såväl som sociala nätverk. Vidare menar de att dessa nätverk i sin tur leds av 
strukturer av politisk samt av institutionell karaktär, vars framtida riktning är okänd. De 

hävdar att allt detta sammantaget, medför att energisystem utgör komplexa system. 

Till detta hör att ett sätt att förstå sammanvävda delar som tillsammans utgör en komplex 
helhet enligt Blomkvist & Johansson (2016) är systemtänkande. Två referensramar de 
nämner för systemtänkande är Large Technical Systems (LTS) och Multi-Level Perspective 

(MLP). En LTS representerar enligt Blomkvist & Johansson (2016) ett system som är 
fysikaliskt sammanlänkat, med vissa sociala komponenter, medan en MLP inte 
nödvändigtvis är av fysisk karaktär. En MLP är snarare en struktur som består av ett sömlöst 
nät av politiska, ekonomiska, kulturella, sociala, institutionella och teknologiska element 
(Geels, 2004). Blomkvist & Johansson (2016) liknar en LTS vid det Hughes (1992) (citerad i 

Blomkvist & Johansson, 2016) kallar tätt sammanlänkade system (tightly coupled systems). 
De huvudsakliga målen med dessa system är att undvika tekniska missanpassningar eftersom 
systemen är mycket känsliga. Störningar i en enstaka komponent kan få hela systemet att 

fallera. 

Blomkvist & Johansson (2016) introducerar ett ramverk för att undersöka och analysera 
förändringsprocesser i infrastrukturella system som består av en kombination av LTS och 
MLP modellerna som de kallar Multi-level system diagnosis (Multi-nivå system 
diagnostisering). Kombinationen fås genom att en LTS delas in i tre nivåer. De nivåer som 

används kallas lokal nivå (local alignment), socio-teknisk regimnivå (socio-technical regime 
alignment) och landskapsnivå (landscape alignment). Den förstnämnda nivån innefattar 

som namnet antyder den mest närliggande miljön. 

Den andra nivån har definierats av Geels (2004) som en sammanlänkning av tre 

dimensioner; där den ena består av fysiska och tekniska beståndsdelar, den andra 
dimensionen innefattar nätverk bestående av aktörer och sociala grupper och medan den 
tredje utgörs av formella, normativa och kognitiva regler. Vidare ges exempel på de olika 
typerna av regler av (Verbong & Geels, 2007), där lagar anges som en formell regel, 
beteendenormer ges som ett exempel för normativa regler och kognitiva regler beskrivs som 

principiella riktlinjer. Den tredje och högsta nivån utgörs enligt Blomkvist & Johansson 
(2016) av påverkande krafter som inte kommer inifrån systemet, det vill säga ej från vare sig 
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den första eller andra nivån. Vidare hävdar de att fokus vid Landscape alignment bör ligga 

på friktionen mellan de två lägre nivåerna och denna nivå. 

4.2 Salienter och omvända salienter 

Salienter och omvända salienter, vilket betyder utbuktning och omvänd utbuktning, är ett 
begreppspar som Hughes (1992) (citerad i Blomkvist & Johansson, 2016) använder för att 
göra en konceptualisering av teknologisk förändring. Begreppsparet är hämtat från det 
militära där det används för att beteckna om en klunga befinner sig före eller efter fronten 

(Blomkvist & Johansson, 2016). Hughes (1992) (citerad i Blomkvist & Johansson, 2016) 
menar på att en förändring bör sättas i ett sammanhang där teknologin kan relateras till hela 
systemet. Därmed menar han att det är meningsfullt att benämna något som före eller efter i 
sin utveckling (i förhållande till systemet det befinner sig i). Hughes (1992) (citerad i 
Blomkvist & Johansson, 2016) definierar salienter som något bestående av komponenter 

som står framför det system som de ingår i. Komponenterna kan enligt dem bedömas ligga i 
framkant om de exempelvis uppvisar högre grad av effektivitet, är mer ekonomiskt 

fördelaktiga eller i sig visar på hur andra komponenter i systemet är eftersatta. 

Det andra begreppet i begreppsparet, omvända salienter, definieras i sin tur av Hughes 
(1992) (citerad i Blomkvist & Johansson, 2016) som bestående av komponenter som hamnat 
efter genom att de är mindre effektiva, ej verkar i harmoni med andra längre framskridna 
komponenter i systemet eller i sig förhindrar systemets framväxt. Han hävdar vidare att det 
är omöjligt för teknologiska system att expandera utan salienter och omvända salienter och 

menar på att det är identifieringen av dessa som utgör grunden för nya sätt att lösa problem. 
Efter att en salient eller en omvänd salient har upptäckts kan dessa enligt honom analyseras 
för att finna de problem som behöver lösas för att systemet ska försättas i harmoni. Dessa 

problem kallar han för kritiska faktorer (ciritical problems).  

4.3 Tillämpning av den teoretiska referensramen 

De olika nivåerna i analysmodellen Multi-level system diagnosis används i avsnittet för 
empiri och analys som rubriker och utgör den huvudsakliga kategoriseringen av det 
empiriska material som samlats in. Begreppsparet salienter, omvända salienter används för 

att belysa fenomen där komponenter kan anses ligga före eller efter systemet. I detta fall är 
komponenterna relaterade till småskalig vattenkraft och systemet som avses är 
energisystemet. Vidare används begreppet kritiska faktorer för att lyfta fram de problem som 
behöver lösas för att balans i systemet ska upprättas. Dessutom identifieras möjligheter och 
utmaningar kopplade till dessa kritiska faktorer löpande och förslag på hanteringen av dessa 

möjligheter och utmaningar diskuteras. 
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5 EMPIRI OCH ANALYS 

I detta avsnitt presenteras en sammanställning av resultatet av de intervjuer som gjorts 
under arbetets gång, sammanflätat med en analys. De olika rubrikerna är hämtade från 
den teoretiska analysmodellen, Multi-level system diagnosis, som finns beskriven i den 

teoretiska referensramen.  

5.1 Lokal nivå 

Den småskaliga vattenkraften och dess potentiella bidrag som flexibilitetsresurs kan enligt 
vår uppfattning betraktas som en salient. Vi hävdar att nämnda kraftkälla kan anses ligga 
före det övergripande systemet, som i detta fall är energisystemet. Vi menar på detta, dels i 

och med att behovet av flexibilitet i dagens elsystem är uppenbart och att mycket tyder på att 
behovet även kommer att öka i framtiden. Samtidigt som den småskaliga vattenkraften i 
dagsläget ej nyttjas för detta ändamål trots att mycket i vår studie tyder på att det är möjligt. 
Vidare resonerar vi att kraftverksägare kan välja att se på det ökade flexibilitetsbehovet som 
något som ligger utanför det egna ansvarsområdet. Dessutom menar vi att det är möjligt att 

beslutsfattande instanser dragit systemgränserna för hur flexibilitetsproblematiken ska 
hanteras, på ett sådant sätt att den småskaliga vattenkraften hamnat utanför systemet och 
dess potential därmed försummas. Vår argumentation kan relateras till ett resonemang som 
Blomkvist & Johansson (2016) för. Resonemanget lyder att ett alternativt sätt att reagera på 
salienter är att expandera sin egen definition av termen på ett sätt så att salienten går att se 
som en externalitet. Genom detta menar de att systemgränserna kan dras på ett vis som 

medför att problemet hamnar utanför det egna ansvarsområdet. 

Till detta hör att en problematik som lyfts av Bale, Varga och Foxon (2014) är att det råder en 
avsaknad av övergripande kontroll över planeringen eller nyttjandet av energisystemet. Detta 

menar de kan relateras till att beslutsfattandet sker i flera nivåer såsom på lokal-, kommunal-
, individ-, hushålls-, riksdags- och internationell nivå. Vi menar att dessa två fenomen, att 
ansvaret för salienter kan betraktas ligga hos en extern aktör och att beslutsfattande inom 
energisystem sker på flertalet nivåer, tillsammans kan utgöra stora utmaningar i samband 
med omvälvande förändringar. Med anledning av detta, påstår vi att båda dessa är viktiga att 

undersöka vid en kartläggning av förväntningarna på den småskaliga vattenkraftens 

potential till flexibilitetsbidrag. 

Detta kan kopplas till det resonemang som Wahldén & Åsman (2013) för; att bedömningar 
för småskaliga vattenkraftverk görs på juridiska nivåer inom vilka inverkan från 

oppositionsgrupper, såsom miljöorganisationer, sportfiskare eller ekologer, är större. En av 
våra informanter T. Sandberg (personlig kommunikation, 29 mars, 2019) menade på att den 
politisk-juridiska situationen, och i synnerhet den som är relaterad till regionala 
vattenmyndigheter samt diverse miljöorganisationer, till och med utgör den främsta 
utmaningen. Vi menar således att detta utgör en kritisk faktor relaterad till vårt 

problemområde. Vidare hävdar Wahldén & Åsman (2013) att tidigare nämnda 
oppositionsgrupper bland annat använder argumentet att den småskaliga vattenkraften är 
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alltför betydelselös för att utbyggnation ska kunna motiveras med skäliga incitament om 
hänsyn tas till deras påverkan på närområdet. T. Sandberg (personlig kommunikation, 29 
mars, 2019) förde ett resonemang kring varför utbyggnation i form av effekthöjning är 
viktigt. Han menade att detta kan vara viktigt för att en förbättrad styrning av 

elproduktionen, vilket är nödvändigt för flexibilitetsbidrag, ska kunna uppnås. Detta 
baserade han på att underutbyggda kraftverk oftare kommer att köras på maxlast, vilket 
medför att behovet av produktionsökning inte kan uppfyllas. Detta var något som även L. 
Söder (personlig kommunikation, 28 mars, 2019) påtalade. Vidare påstår vi att 
effektutbyggnad tycks kunna försvåras av opinionsbildning och beslutsfattande som sker på 

lokal eller regional nivå. Detta menar vi är en viktig utmaning relaterad till den politisk-

juridisk situation som vi som tidigare nämnt anser utgör en kritisk faktor.  

Vi kommer fortsättningsvis att referera till studien från NEPP (2018); Effekthöjning i 
vattenkraften - röster om framtiden för vattenkraften löpande i detta avsnitt eftersom den 

enligt oss innehåller många viktiga insikter som vi upplever gått igen i våra informanters 

svar. Till detta hör ett uttalande från Stefan Montin en av projektvärdarna för NEPP: 

”De perspektiv och insikter som uppkommit under NEPP kan troligen också i vissa 

avseenden vara applicerbara även på den småskaliga vattenkraften.”  

För att återgå till det som lyftes tidigare, var en svårighet som togs upp i nämnda studie, och 
av flera av våra informanter, att hänsyn måste tas till de som bor nära en 

vattenkraftsanläggning. Detta exemplifierades med att en dialog måste föras löpande med 
samtliga som eventuellt kan bli påverkade vid nya investeringar, såsom effekthöjningar, i 
redan befintliga anläggningar. Informanterna i NEPP:s studie menade på att en dialog bör 
föras redan i ett tidigt stadium med exempelvis kraftproducenter, boende i lokalsamhället 
samt myndigheter och nätbolag. De hävdar dock att det att det råder en avsaknad av en 
plattform för en sådan dialog. Avsaknaden av en kommunikationsplattform nämndes inte av 

våra informanter, men eftersom utmaningar med kommunikationen ut till närboende lyftes 

menar vi på att en sådan plattform skulle kunna vara till stor fördel.  

Något annat som nämndes i flera av våra intervjuer var att optimeringsarbete med ett 

systemperspektiv för hela vattendraget, innebär att problem kopplade till risken för 
samhällsskador i tät bebyggelse måste tas i beaktning. I intervjuerna framgick att vissa 
kraftbolag, för att upprätthålla en god kontakt med de boende i lokalsamhället, tillämpar än 
striktare begränsningar för vattennivåerna i magasinen än vad tillståndsmyndigheten kräver. 
Eftersom detta får en direkt inverkan på möjligheterna att styra elproduktionen och därmed 

bidra med flexibilitet anser vi att ytterligare en kritisk faktor utgörs av att hålla sig på god fot 
med lokalsamhället, med löpande dialoger och i vissa fall även striktare krav. Vi menar även 
på att problemet långsiktigt eventuellt kan avhjälpas om behovet av flexibilitetsresurser blir 

mer allmänt känt. 

Ett argument för att behålla den småskaliga vattenkraften som H. Sandberg (personlig 
kommunikation, 29 mars, 2019) bidrog med var att det kan anses vara miljöförstöring att 
inte rusta den för flexibilitetsbidrag där det är möjligt, och således dra nytta av de möjligheter 
som finns med småskalig vattenkraft i och med att den redan är på plats. Vi menar att detta 
argument går ihop med vårt tidigare resonemang om att den småskaliga vattenkraften och 
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dess potentiella bidrag som flexibilitetsresurs kan betraktas som en salient. J. Bladh 
(personlig kommunikation, 5 april, 2019) menade i kontrast till detta att det kan finnas stora 
miljövärden på vissa platser där den småskaliga vattenkraften finns belägen och att en ökad 
produktionsstyrning skulle kunna övervägas av samhällsnyttan från de miljövärden som 

påverkas. Han menade även på att det finns ett annat starkt argument för den småskaliga 
vattenkraften som kan användas istället. Han påpekade att åtanke bör hållas vid att det 
föreligger mycket tankearbete och kapital bakom kraftverken samt att de utgör viktiga 
kulturarv. Dessutom tillade han också att den småskaliga vattenkraften kan spela en viktig 

roll för allmän krisberedskap på lokal nivå.  

Vidare menade han på att ett återställande av flödesbilderna till hur de historiskt har sett ut, 
skulle kunna medföra stora förändringar för de närboende längs avrinningsområdena i form 
av att betesmark eller jordbruksmark under perioder översvämmas. Det som enligt honom 
komplicerar processen är att det finns väldigt många intressenter som påverkas helt olika av 

olika ingrepp. Även Ranmarker (2008) ger flera exempel på positiva effekter på lokal nivå. 
Hon menar på att utbyggnation av småskalig vattenkraft ofta verkar fördelaktigt för den 
lokala näringsverksamheten eftersom det vanligen är entreprenörer från närområdet som 
anlitas för utbyggnationen. Dessutom menar hon att detta ger en ökning i 
sysselsättningsgraden samt vidare stimulerar lokalekonomin genom att en tilläggsnäring till 

lantbrukare genereras och de kommunala skatteintäkterna ökar. Detta menar vi visar på att 
effektutbyggnad inte bara kan medföra ökade möjligheter till flexibilitetsbidrag, utan även 

kan ge andra positiva spin-off effekter lokalt. 

Något som kan relateras till ovanstående diskussion är begreppet tolkningsflexibilitet, vilket 
enligt Foxon (2011) innebär att samma koncept kan tolkas på olika sätt av olika aktörer. Ett 
exempel som han ger är att en miljövän kan uppfatta vindkraften som en ren och 
förnyelsebar energikälla, medan andra ser den som något som inkräktar på landskapet. 
Vidare menar han att samma princip kan översättas till ekonomiska termer i form av den 

osäkerhetsgrad kring kostnads- och prestandalägen som kan uppfattas omge ny teknologi. 
Detta påstår han innebär att en delad syn kring riktningen för teknologiskiften kan påskynda 
skiftet. Tolkningsflexibilitet är därmed enligt oss inte bara intressant när det gäller om den 
småskaliga vattenkraften exempelvis ska få byggas ut effektmässigt, eller överhuvudtaget 
existera. Vi anser att begreppet även är viktigt i diskussionen kring kostnadsläget för ett ökat 

flexibilitetsbidrag från den småskaliga vattenkraften, något som är fundamentalt för en 

utvärdering av potentialen.  
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5.2 Socio-teknisk regimnivå 

Blomkvist & Johansson (2016) tar upp att händelser i det större systemet kan stöta sig med 
en lokal teknologi. De argumenterar för att utvecklingen av en ny energieffektiv teknologi på 
lokal nivå inte är tillräcklig så länge den sociotekniska regimen hämmar den från att nå 
allmän spridning. Enligt oss går det därmed att hävda att det är av stor vikt att de olika 
delarna av den socio-tekniska regimen tillsammans verkar för att främja de förutsättningar 

som krävs för att den småskaliga vattenkraften ska kunna bidra med flexibilitet.  

5.2.1 Fysiska och tekniska beståndsdelar 

Enligt Sandberg (2016) har bland annat utbyggnation av icke-planerbar förnybar produktion 
och högspänningsledningar på det globala planet, ökat risken för tillfällig instabilitet i 
elnäten. Därmed menar han att många kraftsystem ställs inför stora utmaningar. Samtliga av 
våra informanter nämnde att de förväntar sig att behovet av flexibilitetsresurser kommer att 

öka. Flertalet tryckte på att ökningen direkt kan kopplas till utbyggnaden av vindkraft. Detta 
styrks av Amelin (2015) som menar på att volatila elpriser och en högre efterfrågan på 
flexibel kraftproduktion, är en uppenbar följd av införandet av en hög andel vindkraft. Han 
menar på att detta delvis beror av att vindkraftsproduktion är intermittent till sin natur, och 
att det är svårt att förutse vindhastigheter mer än ett par timmar i förväg. Till detta hör att 

Svenska Kraftnät uppger en markant ökning i antalet ansökningar för 
inmatningsabonnemang relaterade till havsbaserade vindkraftsparker. Dessa väntas 

huvudsakligen byggas i södra delarna av landet. (Svenska Kraftnät, 2018a) 

Flexibilitetsbehovet i södra Sverige 

Enligt Sandberg (2016) är något som är karaktärsgivande för det svenska elsystemet att 
elproduktionen framförallt finns i norra Sverige, medan förbrukningen främst sker i de södra 

delarna av landet där befolkningstätheten är högre. Dessutom menar han att den storskaliga 
vattenkraften huvudsakligen är belägen i norr. När den fysikaliska kapaciteten för 
kraftöverföring i elnätet understiger efterfrågan uppstår flaskhalsar, något som framförallt 
sker i södra Sverige mellan SE2 och SE3 (EI, SVK & HaV, 2016). Detta menar Svenska 
Kraftnät (2015a) kommer att påverka och i perioder begränsa möjligheten till överföring av 

kraft från den flexibla storskaliga vattenkraften i norr till dessa områden. Denna utmaning 
menar vi utgör den kanske viktigaste kritiska faktorn. Nämnda problematik lyftes fram av 
samtliga av våra informanter, däribland T. Salomonsson (personlig kommunikation, 27 mars, 
2019) som berättade att de tillfällen då Uniper inte kan leverera vattenkraft ner till systemet 
på grund av bristande överföringskapacitet kommer att ske mer frekvent. Detta menade han 
är av stor betydelse i och med att Uniper har en hög andel av sin vattenkraft, framförallt 

småskalig sådan, i SE2 och överföringsproblematiken förväntas uppstå mellan SE2 och SE3.  

Även Energimarknadsinspektionen (personlig kommunikation, 27 mars, 2019) belyste denna 
problematik och tryckte på vikten av lagringskapacitet för flexibilitet i elsystemet. De pekade 

på att den storskaliga vattenkraften har denna egenskap. Dock påtalade de att någon 
storskalig vattenkraft ej finns i varken SE3 eller SE4 och att dessa blir instängda vid 
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bristande överföringskapacitet vilket gör att flexibilitetsbidraget från norr ej kommer dem 
tillgodo. Dessutom menade de på att en ökad mängd vindkraft kan påverka lokalt genom att 
interna flaskhalsar uppkommer oftare. G. Waarenperä (personlig kommunikation, 1 april, 
2019) delade denna uppfattning och tryckte på att intern elproduktion i framförallt elområde 

SE4 i södra Sverige kommer att bli viktigare i framtiden. Svenska Kraftnät (2015a) hävdar 
också att behovet av flexibilitet framförallt kommer att öka i omfattning på mer lokala nivåer 
och att detta innebär att mer flexibla resurser behöver tillföras SE3 och SE4. Vidare hävdar 
de att småskalig vattenkraft har en stor betydelse ur effekthänseende för de södra delarna av 

Sverige. 

Till detta hör att EI, SVK & HaV (2016) pekar på att vattenkraften stod för ca 8% av total 
installerad effekt i SE4 årsskiftet 2016/2017. Samtidigt menar de att vattenkraftens andel av 
den effekt som förväntades vara tillgänglig under timmen med högst last under vintern 
samma tidsperiod väntades utgöra nära 17%. Samma siffra nämndes även av T. Sandberg 

(personlig kommunikation, 29 mars, 2019). Baserat på detta menar vi att en viktig 
konkurrensfaktor för den småskaliga vattenkraften som flexibilitetsresurs utgörs av dess 
geografiska läge samt deras tillgänglighet under höglasttimmar. Dessutom hävdar vi att 

överföringskapaciteten tycks vara en omvänd salient som bromsar upp hela systemet.  

Vidare hävdar Svenska Kraftnät (2015a) att flaskhalsarna kommer att leda till att SE3 och 
SE4 till större del kommer att erhålla separata elpriser, högre än de för omkringliggande 
områden. Detta påtalade även Energimarknadsinspektionen (personlig kommunikation, 27 
mars, 2019). De påstod även att priserna kommer att stiga i södra Sverige på grund av det 

ökade flexibilitetsbehovet och att detta kan ge förbättrade ekonomiska förutsättningar för 
flexibilitetsbidrag från den småskaliga vattenkraften specifikt i södra Sverige. J. Bruce 
(personlig kommunikation, 2 april, 2019) delade denna uppfattning och tryckte även han på 
att detta skulle kunna motivera investeringar i den småskaliga vattenkraften för att den ska 
kunna bidra med flexibilitet. Även T. Sandberg (personlig kommunikation, 29 mars, 2019) 

förde ett liknande resonemang och lade även till att detta är något som diskuteras mycket på 
konferenser. Flexibilitetsbidrag i specifika elområden var något som även J. Bladh (personlig 
kommunikation, 5 april, 2019) menade på kommer att bli än mer värdefullt. Dock påpekade 
han att ambitionen är att problematiken som flaskhalsarna medför inte ska gå så långt och 
att potentialen för den småskaliga vattenkraften att dra ekonomisk nytta av flaskhalsarna 

därmed förmodligen inte är överdrivet stor. 

Utöver flaskhalsarna väntas även andra faktorer minska elsystemets marginaler när det 
gäller flexibilitet. En av dessa faktorer är att Sverige beslutat att i förtid avveckla fyra av 
landets kärnkraftsreaktorer (Svenska Kraftnät, 2013 citerad i Sandberg, 2016). Relaterat till 

detta är att Svenska Kraftnät (2015a) hävdar att vattenkraftsproduktionen kommer att få 
ersätta en större andel av kärnkraftens energibidrag, vilket sker på bekostnad av deras 
flexibilitetsbidrag. Detta lyfts även av EI, SVK & HaV (2016) och av Vattenfall (2016) som 
menar att detta i synnerhet kommer att bli märkbart på vintern då elanvändningen generellt 
är högre. J. Bladh (personlig kommunikation, 5 april, 2019) diskuterade detta och påpekade 

att den storskaliga vattenkraften får svårare att genomföra framförallt snabbare 
produktionsomställningar om den ska ta över mer av baskraftsproduktionen. Han menade 
att detta framförallt gäller på vintern eftersom det under vinterhalvåret är ett högre basflöde i 
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älvarna. Det högre basflödet menade han medför att det blir det svårare att tillfälligt öka 
produktionen för att kraftverken kör närmare maxeffekt. Samtidigt menade han att det även 
blir svårare att snabbt minska produktionen. Sammantaget medför detta enligt honom att 
prisvariationerna måste vara än högre. Baserat på detta resonemang menade han att 

flexibilitetsbidrag på dygnshorisonten från storskalig vattenkraft kan försvåras så pass att en 
viss möjlighet för den småskaliga vattenkraften att konkurrera med detta skulle kunna 

öppnas upp.  

Vidare påstår Sandberg (2017, maj) att det även är sannolikt att småskalig vattenkraft kan 
bidra med automatisk justering av frekvensavvikelser. Detta är en form av mycket snabb 
produktionsomställning som sker i realtid och som behövs när det råder en avvikelse mellan 
elkonsumtionen och elproduktionen. Svenska Kraftnät (2015a) påstår att det behövs en 
större mängd resurser för automatisk frekvensjustering framförallt i SE4 i framtiden. 
Samtidigt menar de att dessa resurser idag till över 90% är belägna i SE1 och SE2 och 

tillhandahålls av storskalig vattenkraft. Dessutom kommer det, som tidigare nämnts, 
förmodligen vara så att överföringskapaciteten till dessa områden oftare är otillräcklig. En 
annan problematik relaterad till automatisk frekvensjustering lyftes av J. Bladh (personlig 
kommunikation, 2 april, 2019) som påpekade att det finns ett motstånd från 
anläggningsägarna i form av en ovilja att ställa om produktionen för fort eller hårt för att det 

medför slitage. Han menade på att det redan är ett problem för den storskaliga vattenkraften 

att den slits mycket vid snabba omställningar.  

Vidare hävdade han att inte ens aktörerna själva vet om de tjänar tillräckligt bra på denna 

form av flexibilitetsbidrag, samt att det är väldigt kapitalintensivt att byta anläggningsdelar. 
Även Svenska Kraftnät (2015a) menar att bidragande med automatisk frekvensjustering 
medför ett konstant upp- och nedställande av produktionen och att detta i sin tur resulterar i 
höjda driftskostnader. Vattenfall (2016) påpekar att nya mönster i körsättet kan ge negativa 
följder för aggregatnära konstruktioner och övrig teknisk utrustning. Vidare lyfter de att ett 

höjt kunskapsläge gällande kopplingen mellan prestanda, livslängd samt robusthet, 
relaterade till ändringar i driftsmönstret är nödvändigt. De trycker på att detta är ett behov 
som är prioriterat i och med att kraftproducenter redan visat på att driftsförändringar 

medfört höjt slitage. 

Styrning av elproduktionen i vattenkraftverk, vilket är nödvändigt för flexibilitetsbidrag, kan 
dock även ge vissa positiva följder. Ranmarker (2008) nämner exempelvis att 
produktionsstyrning kan användas för att säkerställa ett jämnare flöde genom turbinen. 
Däremot lyfter hon fram att verkningsgraden är starkt sammankopplad med just flödet 
genom turbinen och att frågan är om omställningen medför en genomsnittligt större eller 

mindre verkningsgrad. Detta antar vi varierar från fall till fall i och med att körsättet 
förmodligen kan se olika ut både under olika perioder samt för olika verk. Det är därmed 
enligt oss en aspekt som är intressant att undersöka närmare vid fortsatt arbete, i och med 

den påverkan det får på lönsamheten. 
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Flexibilitetsbehovet på olika tidshorisonter 

Utöver ett klargörande av var i landet som flexibilitetsbehovet kan väntas öka, menar vi att 
det även är intressant att undersöka hur behovet kan förväntas se ut på olika tidshorisonter. 
Relaterat till detta är det resonemang som J. Bruce (personlig kommunikation, 2 april, 2019) 
förde om att alla olika typer av flexibilitetsresurser kommer att behövas, eftersom ingen 
resurs är bra på allt. Han menade vidare på att den småskaliga vattenkraften därmed behöver 

sättas i sitt sammanhang och att det är viktigt att identifiera med vilken typ av flexibilitet, 

exempelvis på vilken tidshorisont, som den kan bidra. 

Ett flertal myndigheter och aktörer har försökt göra bedömningar av hur behovet av 
flexibilitet kommer att utvecklas. Vattenfall (2018) menar att elutbytet med områden utanför 

Norden kommer att såväl höja som sänka flexibilitetsbehovet inom Norden. De menar att 
elutbytet inom Norden bidrar till stabiliteten på årshorisonten, medan flexibilitetsbehovet 
istället kommer att öka avsevärt på dygnshorisonten och flerdygnshorisonten. Även Svenska 
Kraftnät (2018a; 2018b) påstår i både deras kortsiktiga, 2019-2023, och långsiktiga, 2019-
2040, marknadsanalys att variansen i flexibilitetsbehovet framförallt kommer att öka på 

flerdygnshorisonten. De menar dock på att behovet på års- respektive dygnshorisonten 
kommer att förbli förhållandevis oförändrat på både kort (Svenska Kraftnät, 2018a) som lång 

sikt (Svenska Kraftnät, 2018b). 

En möjlig förklaring till skillnaden mellan hur dessa aktörer prospekterar flexibilitetsbehovet 
på dygnshorisonten menar vi skulle kunna vara att de baseras på olika antaganden. Svenska 
Kraftnäts marknadsanalyser bygger till stor del på antaganden om en växande elanvändning i 
kombination med en kraftig utbyggnad av vindkraft (Svenska Kraftnät, 2018a; Svenska 
Kraftnät, 2018b). Flertalet av våra informanter tryckte på att behovet av flexibilitet väntas bli 

som störst på flerdygnshorisonten. Dessutom menar Vattenfall (2016) på att osäkerheterna i 
vindkraftsproduktionsprognoserna kommer att medföra att det ekonomiska värdet av att 
kunna korrigera för planeringsfel i synnerhet kommer att öka för kraftkällor som kan bidra 
med flexibilitet på flerdygnshorisonten. Detta eftersom vädersystem vanligen håller i sig 3-5 
dagar. Samtidigt tyder vår litteraturstudie på att behovet även möjligen kan komma att öka 

på dygnshorisonten. Vi menar därmed att båda dessa tidshorisonter är intressanta.  

Flera av våra informanter, däribland J. Bruce (personlig kommunikation, 2 april, 2019, 
påstod att det kan vara möjligt för den småskaliga vattenkraften att bidra med flexibilitet på 
dygnshorisonten. J. Bladh (personlig kommunikation, 5 april, 2019) diskuterade 

möjligheterna att köra kraftverk på ett sätt som bidrar med flexibilitet på olika tidshorisonter 
mer i detalj. Han menade på att det viktiga är att ha en dom, det vill säga miljökrav, som 
tillåter en ackumulering av vatten under en tid. Vidare menade han att det även är viktigt att 
dammen ligger uppströms och att möjligheter till samordning finns för ägarna av verken som 
ligger längsmed vattendraget. Under dessa förutsättningar menade han att flexibilitetsbidrag 

på dygnshorisonten skulle kunna vara möjligt, egentligen genom en ackumulering av vatten 
under natten och ett påsläpp under dagen. Han menade vidare på att en sådan kapacitet 
kanske finns, eftersom byggnationen antagligen är gjord för att kunna ta en överkapacitet på 
vintern och en lägre kapacitet under sommaren. Dock återkom han till att allt detta är 
avhängigt av domarna. Vi menar på att flera viktiga delfaktorer tydliggjorts i hans 
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resonemang. En av dessa menar vi är vilka miljökrav som ställs, exempelvis genom att 
domen tillåter ackumulering av vatten. En annan viktig delfaktor tycks vara dammens 
geografiska belägenhet, att den ligger uppströms till exempel, och en tredje att möjligheter 

till samordning finns.  

J. Bruce (personlig kommunikation, 2 april, 2019) resonerade istället mer kring hur 
utvecklingen av behovet av flexibilitet kommer att se ut. Han menade på att det idag är den 
fluktuerande efterfrågan på el som driver flexibilitetsbehovet, men att studier visar på att 

situationen år 2040 kommer se annorlunda ut. Vindkraften väntas då enligt honom bidra 
lika mycket om inte mer till behovet av flexibilitet. Dessutom menade han att 
flexibilitetsbehovet väntas ändras dubbelt så fort per timme, och att detsamma väntas gälla 
inom veckan. Detta skulle enligt honom i princip innebära en fördubbling av 
flexibilitetsbehovet. Vidare menade han på att det är relevant att lyfta frågan om 
vattenkraften skulle kunna hantera detta. Till detta hör det Lönnberg (2014, citerad i 

Vattenfall (2016)) hävdar, nämligen att ersättning av en kraftkälla med egenskapen att den 
kan bidra med flexibilitet på flerdygnshorisonten är mycket dyrt eftersom stora 
energikvantiteter är involverade. Vi menar baserat på detta att det således kan bli inte bara 
svårt, utan även kostsamt att ersätta vattenkraften som flexibilitetsresurs. Detta hävdar vi är 
ännu en möjlighet som bör utnyttjas. Kostnadsfaktorn kan nämligen enligt 

Energimarknadsinspektionen (personlig kommunikation, 27 mars, 2019) medföra att nya 
resurser som kan behöva tillföras utöver vattenkraften kan komma att höja priserna på 
reglerkraftsmarknaden. Detta menar vi i sin tur skulle kunna öka lönsamheten för mer 

kostnadseffektiva aktörer, och därmed potentiellt för den småskaliga vattenkraften. 

Vidare menade J. Bladh (personlig kommunikation, 5 april, 2019) på att det i enstaka fall kan 
finnas småskaliga vattenkraftverk som har större magasin med en lagringskapacitet för ett 
flertal dagar, möjligen även en vecka. Detta skulle enligt honom resultera i att 
flexibilitetsbidraget hamnar i den tidskala där vindkraftens variationer är som kraftigast, 

nämligen flerdygnshorisonten. Detta medför möjligheten att spara vatten när det blåser 
mycket och elpriserna är låga, för att sedan köra kraftverket när elpriserna åter stigit. Ett 
viktigt problem med detta menade han dock är att antalet produktionscykler som körs 
minskar. Problematiken består enligt honom i att den storskaliga vattenkraften är byggd för 
att kunna hantera större volymer på längre tidsskalor. Vilket han menar i sin tur innebär att 

resursen redan kan bidra på flerdygnshorisonten med väldigt låg marginalkostnad, och 
därmed till ett mycket lågt pris. Baserat på detta drog han slutsatsen att det aldrig går att 
räkna hem investeringen om inte mycket goda förutsättningar såsom hög fallhöjd finns. 
Denna lönsamhetsproblematik relaterad till ett färre antal produktionscykler menade han till 
stor del beror av att elprisvolatiliteten är alldeles för låg. En närmare beskrivning av hur 

elprisvolatiliteten väntas utvecklas ges senare under rubriken Landskapsnivå. 

Vidare nämner Vattenfall (2018) att elsystemet även på årshorisonten i hög grad är i behov 
av lösningar som kan förbruka eller förse det med volymmässigt stora energimängder på ett 
flexibelt sätt. Samtidigt hävdar EI, SVK & HaV (2016) att många småskaliga 

vattenkraftsanläggningar har bättre möjligheter att bidra med flexibilitet på 
säsongshorisonten än på en mer kortsiktig planeringshorisont. Detta är dock inget som 
någon av våra informanter tagit upp. Vi menar på att en möjlig anledning till detta kan vara 
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att en produktionsförskjutning över säsongerna i hög grad sker per automatik på grund av 
det naturliga mönstret för tillrinning under året. Klimatförändringar kan dock komma att 
inverka på detta och således utgör de enligt oss en kritisk faktor och kommer att diskuteras 

under rubriken Landskapsnivå. 

Investeringar 

Lönsamheten togs upp av samtliga informanter som en av de mer betydande utmaningarna 
och Energimarknadsinspektionen (personlig kommunikation, 27 mars, 2019) menade på att 
det till och med kan vara det främsta hindret. Enligt Energimyndigheten (personlig 
kommunikation, 26 mars, 2019) är den stora frågan hur många anläggningar som rent 
tekniskt har möjlighet att bidra med flexibilitet. Detta baserade de på att kostnaderna, och då 

framförallt investeringskostnaden, är avgörande för om det är motiverat att bidra med 
flexibilitet. Även Energimarknadsinspektionen (personlig kommunikation, 27 april, 2019) 
föll in med liknande argument och pekade på problematiken att en ombyggnation är kostsam 
samtidigt som en liten installerad effekt ger en liten intäkt. Baserat på detta menade de att 
den stora vattenkraften förmodligen alltid kommer att vara ett bättre alternativ i och med att 

investeringskostnaden kanske inte skiljer mycket mellan kraftverk av olika storlek. I och med 
detta menar vi att lönsamheten tycks vara en kritisk faktor och att investeringskostnaden är 
en del i detta. Investeringskostnaden är i sin tur avhängig av vilken teknik som redan finns 
installerad på de småskaliga vattenkraftsanläggningarna. Därmed anser vi att det är 
intressant att vid fortsatt arbete, genomföra en kvantifiering av vilka befintliga tekniska 

förutsättningar som förväntas finnas för den småskaliga vattenkraften. 

Åsikterna bland våra informanter gick isär vad gällde detta. J. Bruce (personlig 
kommunikation, 5 april, 2019) misstänkte att den småskaliga vattenkraften inte har de 

tekniska förutsättningarna som krävs för att de enkelt ska kunna bidra med flexibilitet till 
elsystemet. Samtidigt menade en klar majoritet av våra övriga informanter på motsatsen. 
Exempelvis menade L. Söder (personlig kommunikation, 28 mars, 2019) på att det mycket 
väl kan vara så att en stor del av den småskaliga vattenkraften redan idag körs med någon 
form av digital produktionsstyrning. Han påpekade även att de verk som byggdes för ö-drift 
(vilket innebär att de byggdes för att försörja ett litet lokalt nät), åtminstone tidigare har haft 

styrutrustning installerad och att den möjligen finns kvar. J. Bladh (personlig 
kommunikation, 5 april, 2019) delade denna uppfattning. Detta innebär enligt honom att 
dessa småskaliga verk, rent tekniskt, åtminstone skulle kunna bidra med flexibilitet på lokal 
nivå. Även H. Sandberg (personlig kommunikation, 29 mars, 2019) förde ett likartat 
resonemang och hävdade att det därmed rimligtvis kommer att vara kostnadseffektivt. Dessa 

möjligheter med befintlig utrustning för att parera lastvariationer samt att byggnationen är 
gjord för små nät bör utnyttjas menade han. Vi menar i likhet med honom att det finns 
outnyttjade möjligheter som skulle kunna förbättra det övergripande elsystemet. Med andra 
ord menar vi att detta är en av anledningarna till att den småskaliga vattenkraftens 
potentiella bidrag som flexibilitetsresurs kan betraktas som en salient. Tekniken skulle vara 

fördelaktig för elsystemet men uppbyggnaden av systemet och ramverket som styr det, är inte 

anpassat för detta. 
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I kontrast till många av våra övriga informanter menade dock D. Relfsson (personlig 
kommunikation, 8 april, 2019) istället på att styrutrustningen på många av de småskaliga 
verken har plockats bort av historiska skäl. Vidare menade han även på att de flesta 
småskaliga vattenkraftverken saknar möjligheter att bidra med flexibilitet av en annan 

anledning. Denna var att de flesta ligger i vattendrag utan dammar, vilket han menade på 
medför att det enbart går att minska den producerade effekten, inte öka, således begränsas 
möjligheterna till produktionsstyrning och därmed bidrar med flexibilitet. 
Effektbegränsningar uppstår dock inte alltid på grund av geografiska förutsättningar utan 
kan även vara av exempelvis teknisk eller regelmässig karaktär. Vår litteraturstudie tyder 

dock på att effekthöjningar är tekniskt möjliga. Svenska Kraftnät (2015a) menar på att det 
finns studier som pekar på att en effekthöjning i befintliga vattenkraftsanläggningar är 
genomförbar. Whalden & Åsman (2013) menar att effekthöjningar om 2,7 TWh är tekniskt 
genomförbara för den småskaliga vattenkraften, jämfört med 5,5 TWh för den storskaliga (år 
2020). Till detta hör att det enligt Sandberg (2017, maj) finns omkring 1900 småskaliga 

vattenkraftverk i Sverige och runt 300 större verk. Vidare pekar även de intervjuer vi 
genomfört i samma riktning. Energimyndigheten (personlig kommunikation, 26 mars, 2019) 
och L. Söder (personlig kommunikation, 28 mars, 2019) menar på att utrymme för 
utbyggnation finns. T. Sandberg (personlig kommunikation, 29 mars, 2019) påstod att den 
småskaliga vattenkraften är så pass underutbyggd att effekten i befintliga verk mer eller 

mindre kan fördubblas.  

Däremot påtalade ett par av våra informanter, däribland Energimyndigheten, att de 
investeringskostnader som krävs för att genomföra effekthöjningarna kan vara för stora. 
Även G. Waarenperä (personlig kommunikation, 1 april, 2019) förde ett liknande 

resonemang. Han tog upp att det förmodligen finns stor potential till att höja effekten och att 
aktörerna då kan styra elproduktionen hårdare. Dock påpekade han att nya nätabonnemang i 
och med den höjda effekten kan bli alltför kostsamma samtidigt som det är svårt att 
förutsäga hur nätavgifterna ser ut på en 10-årsperiod. Han menade vidare på att ytterligare 
en svårighet ligger i att, det tar lång tid att bygga nytt. Dessutom uppmärksammade han att 

det finns en utmaning i att branschen är ovan då ny vattenkraft inte har byggts på 40-50 år 
och att det således råder en brist på kompetens. Återigen tycks investeringskostnaden utgöra 
en avgörande förutsättning, denna gång för möjligheten till effekthöjningar. Vi menar vidare 
på att småskaliga aktörer förmodligen skulle komma att drabbas hårdare av exempelvis 
höjda nätavgifter. Utöver detta anser vi att även bristande kompetens kan utgöra en väsentlig 

delproblematik. 

Konkurrens från andra flexibilitetsresurser 

För att en bedömning av vilka förväntningarna på potentialen för småskalig vattenkraft att 
bidra med flexibilitet ska kunna göras, krävs enligt oss även en kartläggning av de 
huvudsakliga konkurrenterna i form av andra flexibilitetsresurser. Vår litteraturstudie och de 
intervjuer som vi genomfört har enligt oss påvisat att efterfrågeflexibilitet samt några 

produktionskällor utgör de främsta konkurrenskällorna. Enligt Energimyndigheten 
(personlig kommunikation, 26 mars, 2019) krävs en kombination av åtgärder såsom 
energilagring och efterfrågeflexibilitet för att utmaningarna med flaskhalsar i elnätet och ta 
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bort avvecklingen av kärnkraft ska kunna mötas. Även Energimarknadsinspektionen 
(personlig kommunikation, 27 mars, 2019) tryckte på förbrukarnas möjligheter att bidra med 
flexibilitet. Vidare påpekade de att det är möjligt att den småskaliga vattenkraftens 
potentiella flexibilitetsbidrag är inom samma tidshorisonter som efterfrågeflexibiliteten. J. 

Bruce (personlig kommunikation, 2 april, 2019) lyfte också en hypotes som SWECO arbetar 
med; att efterfrågeflexibilitet kan frigöra kapacitet så att lokala flaskhalsar i exempelvis större 

städer kan lösas.  

Till detta hör att smarta elnät förväntas kunna bidra med förbättrade möjligheter att tillämpa 
efterfrågeflexibilitet (Gaudard, 2014). Enligt MIT (2011) (citerad i PWC, 2017) representerar 
smarta elnät en lösning för utökad användning av ny sensors-, kommunikations- och 
kontrollsystem på samtliga nivåer i elnätet. Gaudard (2014) menar vidare på att smarta elnät 
kan bidra med reducering av efterfrågetoppar på såväl dygns- som säsongshorisonten. Med 
anledning av detta kommer flexibilitetsresurser inte att behövas i lika stor utsträckning 

(Ibid.). Detta menar vi således innebär att efterfrågeflexibilitet, kanske i synnerhet 
tillsammans med smarta elnät, kan komma att påverka konkurrensmöjligheterna för den 
småskaliga vattenkraften som flexibilitetsresurs negativt då det är möjligt att behovet 
minskar. Potentialen för att uppnå efterfrågeflexibilitet med exempelvis batterier är störst 
inom dygnet medan lösningarna på längre tidshorisonter inte är lika många, och att detta 

därmed inte innebär en fullständig lösning (Svenska Kraftnät, 2015a; EI, SVK & HaV, 2016). 

Vidare menade Energimarknadsinspektionen (personlig kommunikation, 27 mars, 2019) på 
att även många större industrier, såsom elintensiv industri börjat bidra med 

efterfrågeflexibilitet. Även Svenska Kraftnät (2015a) lyfter fram den elintensiva industrin. De 
menar att deras flexibilitetsbidrag framförallt kan bli aktuellt i situationer då flaskhalsar i 
överföringskapaciteten i elsystemet uppstått. Detta bygger de på att vattenkraften i normala 
fall kan agera flexibilitetsresurs till ett betydligt mer konkurrenskraftigt pris än industrin, 
men att den vid en flaskhalssituation riskerar att bli instängd, och oförmögen att bidra då 

den är belägen i norr. Vidare påtalar de att den elintensiva industrin huvudsakligen är 
belägen i SE3 och SE4. De menar dock på att den elintensiva industrin i Sverige i dagsläget 
inte bidrar med flexibilitet i någon högre utsträckning och betonar att inte heller den 
resursen enskilt är tillräcklig ur uthållighetssynpunkt. Med anledning av ovanstående menar 
vi på att den småskaliga vattenkraften förmodligen skulle inneha betydelsefulla 

konkurrensfördelar om det skulle visa sig att den kan bidra med flexibilitet på 

flerdygnshorisonten.  

Vidare nämndes tidigare att även andra produktionskällor enligt litteraturen möjligen skulle 
kunna bidra med flexibilitet. Till detta hör att Gaudard (2014) menar på att den problematik 

som uppstår med produktionsfluktuationer från icke-planerbara energikällor också kommer 
kunna avhjälpas med att generering av el sker på olika platser i elnätet. Med andra ord kan 
generation på olika platser lokalt i elnätet bidra med flexibilitet till elsystemet. Om detta 
kommer att anses viktigt kan det enligt oss verka positivt för den småskaliga vattenkraften i 

och med att den är utspridd och lokal i sin natur. 

Vidare belyser Vattenfall (2018) att solkraften skulle kunna utgöra ett lysande komplement 
till vattenkraften som flexibilitetsresurs på dygnshorisonten, även om den installerade 
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effekten idag är mer eller mindre försumbart liten. Kärnkraften är en annan produktionskälla 
som lyfts av Svenska Kraftnät (2015a). De menar dock på att kärnkraften historiskt sett inte 
deltagit varken på reglerkraftsmarknaden i Sverige, och att detta gäller även i dagsläget. Dock 
påpekar de att detta förekommer på ett internationellt plan, bland annat i Frankrike. 

Dessutom hävdar Elforsk (2011) att omställningar av produktionsnivån i Sveriges 
kärnkraftverk för flexibilitetsbidrag kan genomföras utan större tekniska modifieringar och 
att det inte finns några lagmässiga förhinder. Orsaken till att detta hittills inte tillämpats i 
kärnkraftverken är att det inte funnits någon lönsamhet i och med konkurrensen från 
vattenkraften (Svenska Kraftnät, 2015a). Med de omvälvningar som sker idag i kraftsystemet 

skulle dock förutsättningarna kunna komma att förändras (Ibid.) Vidare menar Svenska 
Kraftnät (2015a) att kraftvärmen skulle kunna bidra med flexibilitet på kortare tidshorisonter 
där den främsta förutsättningen för konkurrenskraftighet för denna flexibilitetsresurs menar 

de är prisutvecklingen för fjärrvärme. 

Frågan är dock enligt oss om någon av ovanstående kan bidra med flexibilitet på ett mer 
kostnadseffektivt sätt än den småskaliga vattenkraften. Vi menar dock på att det är många 
faktorer som ska till för att dessa ska utgöra en regelrätt konkurrent som flexibilitetsresurs. 
Vi pekar på att det faktum att de konkurrerar över samma tidshorisonter enbart utgör en av 
dessa faktorer. Vidare är dock, enligt Svenska Kraftnät (2015a), alternativet att tillföra nya 

produktionsresurser till rätt område betydligt mer kostsamt än en utbyggnation av elnätet. Vi 
menar därmed att en annan faktor helt enkelt är det geografiska läget. Om resurserna inte 
finns lokalt där flexibilitetsbehovet finns så minskar deras konkurrenskraft enligt vår mening 
avsevärt jämfört med den småskaliga vattenkraften. Enligt oss utgör således andra 
flexibilitetsresursers konkurrenskraft en kritisk faktor, som i sin tur kan delas in en mängd 

delfaktorer såsom kostnadseffektivitet och geografiskt läge.  



33 

5.2.2 Nätverk av aktörer och sociala grupper 

Diskussion kring den småskaliga vattenkraftens bidrag med flexibilitet 

Flertalet forskare trycker på att fokus bör läggas på den sociala kontext som omger 
teknologianvändningen, där en del som innefattas är utvecklingen av en delad uppfattning av 
denna användning (Foxon, 2011). Med anledning av detta menar vi att det är högst relevant 
om och hur frågan kring potentialen för flexibilitet från småskalig vattenkraft diskuteras. I 
princip samtliga informanter menade på att de inte varit med om att denna fråga lyfts. 

Energimyndigheten (personlig kommunikation, 26 mars, 2019) nämnde att de stött på 
frågan enbart i sammanhang där Svensk Vattenkraftsförening (SVAF) hävdat att det finns en 
sådan potential. L. Söder (personlig kommunikation, 28 mars, 2019) påstod att det 
framförallt är forskarsamfundet som intresserar sig för frågan och att det i stor utsträckning 
beror av att frågan uppmärksammats av Thomas Sandberg, ordförande i SVAF. T. 

Salomonsson (personlig kommunikation, 27 mars, 2019) och därmed Uniper utmärkte sig i 
och med han påstod att det var en fråga som företaget nu undersöker. Detta påstod han beror 
av att Uniper till stor del äger vattenkraftsanläggningar i södra Sverige där behovet av 
flexibilitet kommer att öka. T. Sandberg (personlig kommunikation, 29 mars, 2019) påstod 
att inte många är insatta i frågan. Dock menade han på att Svenska Kraftnät lyft frågan och 

att även Energimyndigheten börjat intressera sig något. Han menade vidare på att de 
sistnämnda är den institution som kan flexibilitet bäst i landet. Vidare menade han att det 
idag finns ett genuint intresse från Svenska Kraftnät eftersom de är bekymrade över bristen 
på flexibilitetsresurser i framförallt SE3 och SE4. Detta påstod han är av stor vikt eftersom 
det i hög grad är i dessa områden som den småskaliga vattenkraften finns och att kraftkällans 

produktion sammanfaller med höglasttiden november-mars. 

Att resterande informanter, utöver det som nämnts ovan, var överens om att frågan inte 
diskuterats kan enligt oss påtagligt hämma såväl beslutsprocesser som nya affärsstrategier. 
Detta menar vi eftersom; hur aktörer ser på ett systems framtida utveckling påverkar allt 

beslutsfattande samtidigt som framväxten av företagsstrategier är tätt sammankopplat med 
institutioners och teknologiers utveckling (Foxon, T., Hammond, G. P. & Pearson, P. J., 2009 
(citerade i Bale, Varga & Foxon, 2014)). Vi påstår därmed att detta är ytterligare en av 
anledningarna till att den småskaliga vattenkraften och dess potentiella bidrag som 
flexibilitetsresurs kan betraktas som en salient. Tekniken skulle skapa nytta för elsystemet 

men ramverket som styr det är inte anpassat för att denna nytta ska kunna skapas. En kritisk 
faktor relaterad till detta är enligt oss att frågan kring potentialen att använda den 

småskaliga vattenkraften som flexibilitetsresurs lyfts och diskuteras. 

Vidare menar Nelson (2005) att institutioner kan definieras som en asfalterad väg över ett 
träsk, de begränsar färdriktningen men skapar förutsättningar för att färdas dit en vill. 
Samtidigt kan institutioner skapa begränsningar för såväl nya innovationer som för 
tillämpningen av ny teknik (Nelson, 2005; Nelson and Sampat, (2001)). Detta genom att de 
ekonomiska fördelar som följer med ny teknologi inte till fullo kan realiseras om inte 
utveckling och anpassning av organisationssätt, kollektiva handlingar, marknader och lagar 

görs utifrån teknologin (Ibid.). Foxon (2011) trycker också på vikten av samverkan mellan 
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institutioner och teknologisk utveckling och menar på att samevolution mellan dessa kan 
verka för ömsesidigt förstärkande för socio-teknologiska system. Baserat på detta menar vi 
att det är av stor betydelse för den potentiella utvecklingen för flexibilitet från småskalig 
vattenkraft att det finns ett intresse från myndigheter, såsom det som påståtts finns från 

Svenska Kraftnät och Energimyndigheten. En annan viktig förutsättning menar vi enligt 

ovanstående ges av samverkan mellan dessa och den teknologiska utvecklingen. 

En annan utmaning som belystes i våra intervjuer var att det generella kunskapsläget hos 

befolkningen och den information som innefattas i samhällsdebatten är mycket bristfällig. H. 
Sandberg (personlig kommunikation, 29 mars, 2019) påpekade att allmänheten inte känner 
till problematiken med icke-planerbar elproduktion och heller inte förstår vad flexibilitet 
innebär. Detta medför enligt honom att den allmänna opinionen lättare kan vinklas emot den 
småskaliga vattenkraften eftersom den information som tillgängliggörs är att den är 
miljöförstörande, medan det faktum att den eventuellt behövs för ökad flexibilitet inte lyfts 

fram. Detta påtalades även av J. Bladh (personlig kommunikation, 5 april, 2019) som 
menade på att den allmänna diskussionen kanske inte ens ser till effektbehovet utan enbart 
till årsenergin. Han hävdade att effekt är något som börjat uppmärksammas först på senare 

tid. Enligt oss är därmed kunskapsbrist ytterligare en kritisk faktor. 

Vi menar på att begreppet flexibilitet skulle kunna användas istället för mer definitiva 
tekniska termer. Detta skulle kunna öppna upp för en ökad förståelse av innebörden och 
vikten av flexibilitetsresurser vilket i sin tur skulle kunna medföra att en fördjupad 
diskussion på sikt kan växa fram. J. Bladh (personlig kommunikation, 5 april, 2019) 

instämde och berättade att han tidigare har försökt definiera termen flexibilitet. Han mindes 
inte den exakta formuleringen men att definitionen ämnade belysa att flexibilitet är en 
kombination av produktion, lagring och egenskapen att kunna anpassa produktionen till 
efterfrågan. Utöver detta förklarade han att han också försökt sälja in begreppet 
flexibilitetsutbyggnad istället för effektutbyggnad. Han menade på att begreppet fyller en 

funktion eftersom effektutbyggnad inte automatiskt innefattar ett förändrat körsätt eller 
placeringen av kraftverket där utbyggnaden sker. Han exemplifierade även sitt resonemang 
med ett faktum. Detta löd att för att ett vattenkraftverk ska kunna bidra med ökad flexibilitet 

måste utbyggnationen ske på ett sätt där det ger en optimal användning av hela vattendraget. 

Vidare menar vi att ett sätt att eventuellt få en mer positiv riktning i debatten om den 
småskaliga vattenkraften kan vara att belysa den vikt flexibilitetsresurser har för 
förutsättningarna för etableringen av icke-planerbar förnybar produktion. H. Sandberg 
(personlig kommunikation, 29 mars, 2019) höll med oss om detta och pekade på detta i sitt 
resonemang att flexibilitet i det svenska elsystemet indirekt kommer kontinenten tillgodo 

genom de överföringslänkar som finns, vilket i sin tur möjliggör en utbyggnation av förnybar 

elproduktion.  

J. Bruce (personlig kommunikation, 2 april, 2019) menade dock på att känslan han får är att 

trenden är att sörja för att behålla flexibilitetsbidraget från den storskaliga vattenkraften men 
att de små kan offras. T. Sandberg (personlig kommunikation, 29 mars, 2019) påpekade 
istället att idén med flexibilitet från småskalig vattenkraft redan varit nära att bli verklighet. 
Han berättade att han för ett par år sedan blev kontaktad av Fortum som hade tanken att de 
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skulle köpa upp småskalig vattenkraft för att sälja el till reglerkraftsmarknaden i egenskap av 
aggregator (samordnare för ett flertal verk). Detta ska ha runnit ut i sanden då de tidsmässiga 
resurser som krävdes för att skapa den plattform som behövdes saknades. L. Söder (personlig 
kommunikation, 28 mars, 2019) tryckte istället på att det kan vara informationsbrist som 

försvårat situationen. Medan J. Bladh (personlig kommunikation, 5 april, 2019) inte trodde 
att informationsbrist är problemet utan att det är de miljökrav som ställs som bromsat upp 

diskussionen.  

Systemoptimering av vattendrag 

Ett av flera exempel som J. Bladh (personlig kommunikation, 5 april, 2019) gav på hur 
miljökrav kan utgöra förhinder var när han tryckte på vikten av att se till hela vattendraget 

när miljökrav fastställs. Detta trycker även Vattenfall (2016) på. I studien från NEPP (2018); 
Effekthöjning - röster om framtiden för vattenkraften togs ett exempel från verkligheten 
upp på vilken effekt enskilda domar för specifika verk kan få. I studien menade de 
intervjuade verksamhetsaktörerna på att en dom för ett enskilt verk, i detta fall i Lule älv, kan 
medföra att möjligheterna till optimering på systemnivå uteblir för hela vattendraget. Något 

som är relaterat till denna diskussion är att det enligt EI, SVK & HaV (2016) är komplicerat 
att klargöra vilken roll ett enskilt kraftverk har och att en anläggning kan skapa 
förutsättningar för produktionsreglering av kraftverk som ligger längre nedströms. Även 
Vattenfall (2016) belyser att förändrade driftsförhållanden i en anläggning kan påverka ett 
helt vattendrag. Ovanstående innebär enligt oss att vikten av att se hela vattendraget som ett 

system vid fastställande av enskilda domar är helt avgörande. 

Vidare menade J. Bladh (personlig kommunikation, 5 april, 2019) att utöver ovanstående 
krävs även samordning. H. Sandberg (personlig kommunikation, 29 mars, 2019) berättade 

att han äger fyra av de fem kraftverk som är belägna i Eskilstunaån och pekade på att den 
utmaning som finns är att just samordning. En del av detta menade han är att ägare saknar 
intresse, tillräcklig kunskap eller önskar tillämpa olika strategier. Vidare belyste han vikten 
av en gemensam tekniknivå genom ett vattendrag. J. Bladh (personlig kommunikation, 5 
april, 2019) påpekade att det oftast finns en samfällighet eller ett regleringsföretag som 
samordnar. Vi menar baserat på detta att det är möjligt att redan befintliga instanser skulle 

kunna ta rollen som aggregator av flexibilitetsbidraget från alla verk längs ett vattendrag. Det 
faktum att det potentiellt redan finns en social struktur uppbyggd medför enligt oss att det är 
möjligt att hela utvecklingen väsentligt förenklas. Angående aggregatorer påtalade T. 
Sandberg (personlig kommunikation, 29 mars, 2019) att de småskaliga aktörerna var och en 
är för små och därmed behöver gå samman. Han grundade detta på att småskaliga aktörer 

inte ensamma kan agera på elmarknaden och att det därmed behövs en större spelare med 
andra finansiella muskler såsom en elhandlare. Vidare hävdade han att det finns elhandlare 
som är intresserade av just detta då detta kan skapa synergieffekter eftersom det ger 
elbolagen möjligheter att binda de små lokala producenterna till sig. Detta menade han 
innebär att de kan påvisa att de säljer lokalt producerad el i sin marknadsföring, samtidigt 

som de kan få betalt för att använda verken som flexibilitetsresurs genom att sälja el på 
reglerkraftsmarknaden. Baserat på ovanstående diskussion tycks samordning utgöra en 
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kritisk faktor där kraftverksägarnas intresse och kunskap utgör en viktig del och 

samfälligheters, reglerföretags eller elbolags vilja att agera aggregatorer utgör en annan. 

Utöver ovanstående lyftes även andra viktiga komplikationer relaterade till miljökrav i våra 
intervjuer. Utmaningar relaterade miljökrav ingick i samtliga informanters svar. Vi menar 
därmed att miljölagstiftning verkar utgöra ett av de största hindren, och därmed en kritisk 
faktor, för den småskaliga vattenkraftens potential att bidra med flexibilitet. Med anledning 

av detta tillägnas miljökrav ett helt eget avsnitt under nästa rubrik. 
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5.2.3 Formella, normativa och kognitiva regler 

Miljökrav 

Enligt EI (2018) ska en ny lag som berör vattenkraften tillämpas från den första januari 2019. 
Lagen medför att samtliga vattenkraftverk, både de som i dagsläget är i drift och de som inte 
är, ska omfattas av nya moderna miljövillkor (Branschaktuellt, 2018). Dessutom har Svenska 
Kraftnät, Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten ett gemensamt uppdrag att 
ta fram ett förslag på en nationell plan som ska verka vägvisande för myndighetsarbetet. 

Tillsammans gör de bedömningen att planen kommer att innebära ett betydelsefullt verktyg 
för att upprätta en balans mellan miljöförbättringsåtgärder och en effektiv tillgång till el från 
vattenkraften. Vidare ska planen tas fram på ett vis som bidrar till utbyggnation, framförallt i 
form av effekthöjningar i befintlig vattenkraft. Planen ska tas emot av regeringen senast den 

första oktober 2019. (Branschaktuellt, 2018) 

Vilka miljökrav som ställs i samband med omprövningarna för att kraftverken ska omfattas 
av nya moderna miljövillkor kan enligt oss visa sig mycket viktigt. IVA (2015) menar 
nämligen på att miljölagstiftning påverkar omställningsmöjligheterna i och med att den 
avgör mängden vatten som får föras genom ett magasin eller kraftverk. Till detta hör att 

Energimarknadsinspektionen (personlig kommunikation, 27 mars, 2019) menade på att ett 
viktigt hinder är att flertalet småskaliga vattenkraftsanläggningar har miljökrav som medför 
en mycket snäv frihet vad gäller körsättet och att många därmed inte skulle kunna bidra med 
flexibilitet av rent regelmässiga skäl. Detta tryckte även G. Waarenperä (personlig 
kommunikation, 1 april, 2019) på. Vår undersökning visar därmed på att litteraturstudien 

såväl som intervjuade myndigheter och yrkesverksamma aktörer delar samma uppfattning. 
En utmaning relaterad till den kritiska faktorn miljökrav utgörs därmed enligt oss av hur 

snävt kraven på körsättet ställs. 

Något som enligt oss eventuellt kan underlätta situationen med omprövningar är det som 
energiminister Ibrahim Baylan (S) och miljöminister Karolina Skog (MP) menar; att det nya 
prövningssystemet som det ser ut i förslaget kommer medföra att prövningsprocessen blir 
mer förutsägbar och enkel (TT, 2018, 9 mars). Dessutom hävdade Baylan i samma uttalande 
att det är först i och med detta som de förutsättningar som krävs för att vattenkraften ska 

kunna göra mer omfattande investeringar ges. Till detta hör att det i NEPP:s studie 
Effekthöjning i vattenkraften - röster om framtiden för vattenkraften framgick att de 
intervjuade verksamhetsutövarna menade på att de ser till systemperspektivet varje gång 
anläggningsdelar kräver byte eller underhåll men inte när det kommer till att undersöka 
möjligheterna till effekthöjningar (vilket kan behövas för större flexibilitetsbidrag). 

Anledningen som uppgavs ligga som grund för detta var att tillståndsprocessen är för 
tidskrävande och även att överklagan till flera instanser ofta följer. Detta menar vi kan vara 
särskilt påfrestande för en aktör med verksamhet i mindre skala. Vidare menar vi att det 
avsevärt komplicerar den samordning som tidigare nämnts behövs mellan aktörer som är 

verksamma i samma vattendrag. 
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Något som är relaterat till ovanstående är det resonemang som Energimyndigheten 
(personlig kommunikation, 26 mars, 2019) förde. De påpekade att det ska bli intressant att se 
hur ansökningarna om effektökning sker nu i samband med kraven om omprövning för 
moderna miljövillkor. De menade på att utvecklingen till stor del beror av om det är en 

lämplig tid för att göra dessa investeringar då alla som anmäler sig får en specifik tidpunkt 
för att ansöka om omprövning. Baserat på detta uttalande menar vi att ytterligare en 
utmaning relaterad till den kritiska faktorn miljökrav utgörs av var fokus före tidpunkten för 
omprövning ligger. Enligt oss är det viktigt att inriktningen ligger på de investeringar som 
krävs för att kraftverken ska kunna bidra med flexibilitet, såsom exempelvis effekthöjningar. 

Enligt L. Söder (personlig kommunikation, 28 mars, 2019) är dock fokus i nuläget snarare på 

kraven på vattennivåer och körsätt, något han menade att hela branschen fruktar.  

Vidare argumenterar Bale, Varga & Foxon (2014) för att ny teknologi kan skapa ett behov av 
nya regelverk, riktlinjer och affärsmodeller. Detta kan enligt oss mycket väl vara fallet om det 

visar sig att potentialen för flexibilitetsbidrag från småskalig vattenkraft är betydelsefull. 
Detta menar vi exempelvis skulle kunna ta sig uttryck i att miljökraven som ställs blir 
lindrigare. Energimyndigheten (personlig kommunikation, 26 mars, 2019) höll med oss om 
detta och påpekade att miljöprövningarna ger incitament för den småskaliga vattenkraften 
att trycka på att de skulle kunna bidra med flexibilitet. Även M. Amelin (personlig 

kommunikation, 28 mars, 2019) pekade detta och menade att det kan användas som 
argument för att den småskaliga vattenkraften ska få finnas kvar överhuvudtaget. Dock lade 

han till att situationen försvåras av att affärsmodellen nu handlar om att överleva. 

Till detta hör att det enligt EI, SVK & HaV (2016) inte är möjligt att kvantifiera effekten av 
olika miljöåtgärder på flexibilitetsbidrag. Det är med detta som bakgrund som de bedömer 
att samtliga åtgärder som orsakar ett försämrat flexibilitetsbidrag kan anses ha en betydande 
negativ inverkan på stabilitetshållningen av elnätet. Dock hävdar de vidare att detta 
resonemang inte rimligtvis går att tillämpa på alla vattenkraftverk då flexibilitetsbidraget är 

starkt koncentrerat till ett mindre antal verk. De påstår att omkring 1700 vattenkraftverk 
bidrar med så lite flexibilitet att det inte bör inverka på vattenförvaltningens bedömning av 
lämpliga normer för miljökvalitet. Samtidigt menar de att det inte är givet att den nytta som 
tillförs samhället inte kan nås på ett sätt som orsakar mindre ingrepp på miljön. Med andra 
ord menar vi på att de anser att den småskaliga vattenkraftens bidrag med flexibilitet är så 

pass betydelselöst, att det inte bör beaktas vid bedömningen av vilka miljökrav som bör 
ställas. Den småskaliga vattenkraften kan därmed enligt oss ses som något som inte passar in 
i det önskade systemet. Detta går att relatera till det Bale, Varga och Foxon (2014) menar på; 
att institutionella regelverk och sociala normer kan inverka på ett sätt som leder till låsningar 
som i sin tur innebär att potentiellt fördelaktiga nya tekniska lösningar inte sätts i bruk, om 
de inte passar in i det befintliga systemet. Sociala och normativa regler samt deras inverkan 

på denna studies forskningsfrågor kommer att diskuteras i större detalj längre fram i detta 

avsnitt. 

Vidare är det relevant att nämna att arbetet med vattenförvaltning genomförs var sjätte år 

och att hänsyn tas i samband med detta till eventuella ändringar kopplade till verkens bidrag 
med flexibilitet EI, SVK & HaV (2016). En förändrad situation skulle därmed möjligen kunna 
uppstå längre fram i tiden om potentialen för flexibilitetsbidrag från den småskaliga 
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vattenkraften skulle omvärderas. J. Bladh (personlig kommunikation, 5 april, 2019) menade 
på att småskalig vattenkraft säkert kan bidra med flexibilitet. Även han trodde dock att 
bidraget inte är stort ur ett nationellt perspektiv. Detta baserade han på att det krävs stora 
lager och stor överkapacitet för att bidra med flexibilitet, något som han inte trodde att den 

småskaliga vattenkraften generellt sett har. Han påpekade att situationen redan skulle se helt 
annorlunda ut om de hade dessa förutsättningar. Därmed trodde han inte att det går att 
använda flexibilitetsbidrag som ett argument för att få mildare miljökrav vid 
omprövningarna. Det är svårt nog för den storskaliga vattenkraften, menade han och 
påpekade att det är för starka krafter som drar åt det andra hållet. Baserat på detta går det 

enligt oss att argumentera för att opinionsbildning och påverkan från normativa och 

kognitiva regler utgör kritiska faktorer.  

Något som är relaterat till opinionsbildning är det J. Bruce (personlig kommunikation, 2 
april, 2019) berättade, som enligt honom var en intressant lärdom. Han refererade till en 

studie i vilken resultatet visat att de fem största kraftbolagen står för 98% av topplasteffekten 
de kallaste vinterdagarna, trots att de inte utgör mer än 90% av den totala installerade 
effekten. Han menade på att det mellan raderna går att läsa att de småskaliga 
vattenkraftverken inte bidrar i topplastsituationerna. Detta resonemang kan enligt oss vid 
första anblick vara mycket övertygande. Flera informanter påpekade dock att storleken på 

flexibilitetsbidraget inte är det enda av relevans, utan att även små bidrag vid just 
topplastsituationer kan vara av avgörande betydelse. Energimyndigheten (personlig 
kommunikation, 26 mars, 2019) och G. Waarenperä (personlig kommunikation, 1 april, 
2019) tryckte även på att desto fler olika flexibilitetsresurser som finns att tillgå desto bättre 

är det. 

En problematik kopplad till argument som det som framfördes av J. Bruce på SWECO är 
enligt oss att större verksamhetsaktörer generellt lättare kan få ett högre inflytande i 
samhällsdebatten. Enligt (Murmann, 2003; Stenzel & Frenzel, 2008) kan lobbyverksamhet 

från företag med syftet att skapa regelrättsliga förändringar för att backa upp särskilda 
teknologiska tillämpningar eller affärsstrategier utgöra betydande orsakspåverkan. G. 
Waarenperä (personlig kommunikation, 1 april, 2019) påpekade att det finns problem med 
att storkraftsbolagen ser till sitt. Han menade vidare på att det är viktigt att se till hela 
systemet och att det inte är storleken som avgör om en resurs är värdefull. Relaterat till detta 

är det argument som Foxon (2011) framför; att inse att utmaningen ligger i att förstå 
processen som medför förändringar av teknologisk karaktär och att det är viktigt att se förbi 
tillämpningen av individuella teknologier, och i detta ta i beaktande den roll som såväl stora 
som små aktörer innehar. Detta kan i sin tur kopplas till ett annat uttalande från G. 
Waarenperä (personlig kommunikation, 1 april, 2019). Han menade på att opinionen emot 
den småskaliga vattenkraften använder storleken som ett argument samtidigt som de saknar 

konkreta idéer på vad den ska ersättas med. Vidare menade han att det lilla inte är särskilt 
litet om det tillförs när det behövs som mest. Detta menade han syns på de dramatiska 

prisstegringar som sker när det blir ont om produktion.  

Även Energimarknadsinspektionen (personlig kommunikation, 27 mars, 2019) förde ett 
liknande resonemang. De tryckte på att lönsamhet kan finnas för den småskaliga 
vattenkraften att bidra med flexibilitet just om den kapacitet som finns för flexibilitet redan 
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nyttjas fullt ut. Detta leder oss vidare in på några faktorer som enligt flera av våra 
informanter förväntas vara väsentliga för lönsamheten såsom; prissättningen av 

flexibilitetsresurser och utvecklingen av nya regler på elmarknaden. 

Marknadsutveckling 

Något relaterat till lönsamheten som lyftes av flera av våra informanter, var prissättningen av 

flexibilitetsresurser. Detta diskuterades av bland annat H. Sandberg (personlig 
kommunikation, 29 mars, 2019) som nämnde att snabbhet är av stor vikt för 
flexibilitetsresurser. Han menade på att det är svårt att tro att något annat är lika 
snabbrörligt som vattenkraften men att frågan är om aktörerna får tillräckligt betalt för 
denna egenskap. Enligt Sandberg (2016) är elmarknaden i dagsläget utformad som en 

handelsplats där betalning utgår för den energi som produceras. Han menar på att detta 
innebär att elsystemets behov inte helt möts eftersom efterfrågan på flexibilitet ständigt ökar. 
Detta resonemang belyser att aktörerna ej får betalt för flexibiliteten (snabbheten) i sig, utan 
för den energi som produceras. Enligt Svenska Kraftnät (2015a) medför dagens låga elpris att 
lönsamheten för vattenkraften försvagas och att detta i sin tur föranleder att långsiktiga 

investeringar bromsas eller uteblir. Samma problematik nämndes av J. Bruce (personlig 
kommunikation, 2 april, 2019) som menade att detta har en direkt negativ inverkan på 
incitamenten att delta på reglerkraftsmarknaden. Även Energimyndigheten (personlig 
kommunikation, 26 mars, 2019) tryckte på att en marknadsutveckling av 
prissättningsmekanismen krävs. De menade att detta gäller generellt för flexibilitet, och att 

det är viktigt att få betydligt mer betalt än när energi bara körs ut. Detta hävdar också 
Ranzani, Bonato, Patro, Gaudard & De Michele (2018). De menar på att dagens 
elmarknadsutformning bidrar till en undervärdering av vattenkraftens flexibilitet. Handel 
med vattenkraft bör hålla ett relativt högt pris i och med den flexibilitet den erbjuder 

(Perekhodtsev and Lave, 2006 citerad i Gaudard, 2014). 

Enligt oss är dock frågan hur denna marknadsutveckling mot högre betalt för 
flexibilitetsbidrag ska ske, något vi menar utgör en kritisk faktor. Vi menar på att nya regler 
som påverkar elmarknadens generella utformning i sin tur skulle kunna inverka även på 
detta. Ett exempel på en sådan marknadsutveckling är enligt oss den som Svenska Kraftnät 

(2015a) belyser; att det kommer att ske en storskalig omstrukturering av dagens 
elproduktion. Detta hävdar de kommer att innebära att elsystemet som tidigare 
kännetecknats av stora centrala produktionsanläggningar, istället går mot en högre grad av 
decentralisering med fler små aktörer. I och med detta, menar de att nuvarande stora 
marginaler för systemtjänster, såsom flexibilitet, kommer att minskas till en tillräcklig nivå. I 

samband med denna marknadsutveckling påstår de att nätägare i högre utsträckning 
kommer att ta sig an lokala systemansvar där hanteringen av flexibla resurser för 
vidhållandet av stabiliteten i elnätet ingår. Flera av våra informanter nämnde denna 
utveckling med ett större lokalt nätansvar. J. Bruce (personlig kommunikation, 2 april, 2019) 
påpekade att detta kommer att innebära att resurser som ligger i lokala nät kommer att 

behövas i högre utsträckning. Något han menade på att den småskaliga vattenkraften kan 

göra.  
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Även L. Söder (personlig kommunikation, 28 mars, 2019) var inne på detta och bidrog med 
ett för oss nytt koncept. Han menade på att en större kontroll på lokal nivå skulle kunna 
medföra att det stora systemet förbättras med de ökade möjligheterna för anpassning som 
detta innebär. Han exemplifierade detta genom att peka på att systemet som det ser ut idag 

fungerar så att ingen ledning bör vara maximalt belastad för att det ska finnas en back-up i 
form av ledig kapacitet om något händer. Vi menar baserat på detta att det är möjligt att den 
potentiella synergieffekt som lokala flexibilitetsresurser såsom den småskaliga vattenkraften 
kan bidra med, gör att resursen blir mer attraktiv. Den synergieffekt vi talar om är den 
förbättring av kontrollen för det större systemet som den lokala resursen kan medföra, som i 

sin tur kan ge upphov till att överföringskapacitet frigörs. Detta anser vi kan ses som den 
totala motsatsen till en situation där flexibilitet från storskalig vattenkraft behöver 
importeras vilket gör att ledningarna istället belastas ytterligare. Vi menar därmed att detta 
utgör ännu en anledning till att den småskaliga vattenkraften och dess möjligheter att bidra 
med flexibilitet kan ses som en salient. Tekniken skulle kunna skapa större nytta för 

elsystemet men ramverket som styr det är inte anpassat för att denna ska kunna skapas.  

Dock påpekade L. Söder (personlig kommunikation, 28 mars, 2019) att enbart ett ökat lokalt 
systemansvar inte kommer att påverka flexibilitetsbehovet lika mycket som införandet av 
kvartsmarknaden troligtvis kommer att göra. Något han tror kommer att utgöra den största 

händelsen för elmarknadsutvecklingen de närmaste åren. Kvartsmarknaden innebär enligt 
honom i praktiken att elhandeln inom-dygnet kommer att övergå till att ske per kvartar 
istället för timvis. G. Waarenperä (personlig kommunikation, 1 april, 2019) menade dock på 
att kvartsmarknaden förmodligen inte ökar förutsägbarheten eftersom produktionen för 
elhandeln inom dygnet ändå förutbestäms ett dygn i förväg, dock per kvart istället för per 

timme. Han påtalade att avvikelserna fortfarande kommer behöva kompenseras med handel 
på reglerkraftsmarknaden. En annan fråga som är intressant i sammanhanget är hur 
införandet av en kvartsmarknad kommer att påverka de småskaliga aktörerna. T. Sandberg 
(personlig kommunikation, 29 mars, 2019) påpekade att tiden för att hinna agera minskar. 
Vidare menade han på att det är tacksammare att lägga bud på en kvart istället för en timme i 

och med att volymerna som krävs blir mindre.  

På samma område tog J. Bruce (personlig kommunikation, 2 april, 2019) upp att det finns en 
del krav för att vara med på reglermarknaden; en viss storlek på buden men även krav på 

system som återrapporterar produktionen i realtid och en del andra inträdeshinder. Även 
Energimyndigheten (personlig kommunikation, 26 mars, 2019) tryckte på detta och menade 
att det utgör ett av de främsta hindren. De påpekade även att Svenska Kraftnät undersöker 
hur de ska öppna upp för mindre bud. Svenska Kraftnät (2015a) lyfter även själva att 
hanteringen av stora volymer mindre bud på reglerkraftsmarkanden är något som återstår att 
lösa. T. Sandberg (personlig kommunikation, 29 mars, 2019) tryckte på samma sak och det 

gjorde även G. Waarenperä (personlig kommunikation, 1 april, 2019) som talade om att 
Svenska Kraftnät nu håller på att ändra budstorleken som nu är 10 MW generellt i landet, 
men 5 MW i SE4. Han menade dock på att 5 MW fortfarande är mycket för ett litet kraftverk 
och lyfte fram lösningen att slå ihop flera kraftverk i ett paket för att de tillsammans ska 
kunna bidra med större bud på reglerkraftsmarknaden. Denna affärsidé, var han inte ensam 

om att ha. Samtliga informanter lyfte denna möjlighet och de flesta tryckte även på att det var 
i det närmaste en förutsättning för att den småskaliga vattenkraften ska kunna bidra med 



42 

flexibilitet. Argumenten var i stort sett samma men vissa informanter framhävde lite olika 
aspekter. Exempelvis tryckte G. Waarenperä (personlig kommunikation, 1 april, 2019) på 
volymen för buden medan Energimarknadsinspektionen (personlig kommunikation, 27 
mars, 2019) påpekade att det annars går för långsamt. Vi menar därmed på att mycket talar 

för att en samordnande instans som kan aggregera flera bud och/eller att kraven på storleken 
på buden på reglerkraftsmarknaden utgöra en viktig förutsättning. Således är tidigare 
nämnda kritiska faktor, samordning, som belystes vid diskussionen om vikten av att se till 
hela vattendraget vid fastställandet av miljökrav för enskilda anläggningar, enligt oss även 

avgörande för möjligheten att delta på reglerkraftsmarknaden. 

Vidare lyfte L. Söder (personlig kommunikation, 28 mars, 2019) även en annan utmaning 
relaterad till reglermarknaden; att det inte är en produkt som säljs utan att det är ett bud som 
läggs. Han påtalade att intäktsstorleken inte är förutbestämd och att aktören dessutom 
ständigt måste vara beredd om Svenska Kraftnät hör av sig för att budet avropats. Han 

tryckte på vikten av att tänka på hur detta fungerar i praktiken. Han exemplifierade detta 
med att om flödesnivån kan behöva hållas nere för att möjliggöra en eventuell 
produktionsökning vid en specifik tidpunkt. Vi delar denna åsikt men menar baserat på 
tidigare diskussion att det är möjligt att osäkerheterna kopplade till reglerkraftsmarknaden 
på grund av dess utformning med budgivning kan innebära en alltför hög tröskel. Detta 

bygger på vårt resonemang att den påverkan som fås på det operativa arbetet kan medföra att 
aktörer väljer bort deltagandet på reglerkraftsmarknaden även om det innebär större 
intäktsströmmar. Hur stora intäktsströmmarna potentiellt skulle kunna bli är dock enligt oss 
avhängigt av elprisutvecklingen. Därmed kommer förväntningar på denna att behandlas 

härnäst. 
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5.3 Landskapsnivå 

5.3.1 Elprisutvecklingen 

För att få en bild av hur prisutvecklingen kan komma att se ut i takt med att icke-planerbar 
kraftproduktion ökar sina marknadsandelar i Sverige kan det enligt oss vara fördelaktigt att 
titta på vad som skett i länder som redan kommit långt i den riktningen, såsom Tyskland. I 
Tyskland uppvisas idag betydligt högre variationer mellan elpriserna under dagtid och nattid 
samt mellan tidsintervall med mer eller mindre blåst eller sol. Jämförelsevis är 

elprisvolatiliteten inte alls lika stor för Norden. En fortsatt utveckling mot ökad integration 
av förnybar icke-planerbar elproduktion i Norden förväntas dock ge upphov till liknande 
mönster i de nordiska elpriserna. (Svenska Kraftnät, 2018a) Även L. Söder (personlig 
kommunikation, 28 mars, 2019) påpekade att mer vindkraft kommer att medföra ökad 
elprisvolatilitet, och därmed ökade intäkter. G. Waarenperä (personlig kommunikation, 1 

april, 2019) hävdade detsamma och menade vidare på att det är med flexibilitet som 
pengarna finns att hämta i och med att det då går att nyttja denna prisvolatilitet vid 
anpassningen av produktionsnivån. Till detta hör att den rådande elprisvolatiliteten anses 
alltför låg i NEPP:s studie Effekthöjning i vattenkraften - röster om framtiden för 
vattenkraften. De intervjuade verksamhetsutövarna menade på att det behövs incitament, 

framförallt i form av tillräckligt hög elprisvolatilitet, snarare än en hög generell elprisnivå, för 
att investeringar för högre flexibilitet ska bli lönsamma. Med dagens marknadsförhållanden 
gör de bedömningen att en tillräcklig hög volatilitet på elpriset kommer att dröja. Även 
flertalet andra informanter tryckte på att det är just en hög elprisvolatiliteten, snarare än en 
hög generell prisnivå, som bidrar till lönsamhet. Vi menar därmed på att volatiliteten i 

elpriserna kan anses utgöra en kritisk faktor. 

Vidare tryckte Energimyndigheten (personlig kommunikation, 26 mars, 2019) på att en 
kvantifiering av vilka prisfluktuationer som krävs för lönsamhet beror av en mängd faktorer. 
Några exempel de gav var; hur stor anläggningen är, vilka investeringar som behövs och hur 

miljökraven ser ut. Till detta hör att IVA (2015) hävdar att nya småskaliga vattenkraftverk 
har en produktionskostnad på omkring 50 öre/kWh och att samma siffra för storskaliga verk 
är omkring 40 öre/kWh (med dagens styrmedel inkluderade). Vidare hävdar de att det 
saknas lönsamhet i att investera i vattenkraft idag i och med de låga elpriserna. Enligt oss kan 
dessa siffror möjligen ge en fingervisning för befintliga anläggningar, trots att de är giltiga för 

nya kraftanläggningar. Vi menar på att det är sannolikt att en lägre siffra gäller för äldre 
kraftverk i och med att investeringskostnaderna för att rusta upp eller lägga till utrustning 
kan antas vara lägre än för en total nybyggnation, samtidigt som skillnaderna i 

driftskostnader förmodligen inte är särskilt stora.  

Enligt Svenska Kraftnäts marknadsanalys för tidsperioden 2019-2023 (Svenska Kraftnät, 
2018a) väntas den mest påtagliga ökningen i elprisvolatilitet ske inom veckorna. I deras 
marknadsanalys för tidsperioden 2019-2040 (Svenska Kraftnät, 2018b) väntas den 
kraftigaste ökningen i elprisvolatilitet för Sverige ske för veckopriserna och därefter för 
timpriserna. Baserat på dessa marknadsanalyser menar vi att lönsamheten i och med den 
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ökade prisvolatiliteten, framförallt kan antas finnas för bidrag med flexibilitet på dygns- eller 

flerdygnshorisonten. 

I Svenska Kraftnäts kortsiktiga marknadsanalys väntas under perioden 2019-2023 en 
flaskhals uppstå i SE2, vilket från analysperiodens mitt kommer medföra att prisskillnaderna 
mellan SE2 och SE3 stiger. Dock förväntas planerade höjningar av kapaciteten i SE2 under år 
2022 och år 2023, resultera i att stigningen avtar något. (Svenska Kraftnät, 2018a) Detta går 
igen i det resonemang som J. Bladh (personlig kommunikation, 5 april, 2019) förde om att 

mer omfattande flaskhalsar som ger väsentliga prisdifferenser mellan elområdena kommer 
att byggas bort så snart det går.  Baserat på detta menade han att det är mycket riskfyllt för 
en småskalig ägare att göra investeringar som kräver en bestående flaskhals för att de ska bli 

lönsamma, något vi är beredda att hålla med om. 

I Svenska Kraftnäts långsiktiga marknadsanalys för år 2019-2040 sker en viktig 
förutsättningsändring i scenariot för år 2030. En kraftig andel havsbaserad vindkraft har då 
lagts till, utan någon produktionsreduktion i övrigt, vilket medför sjunkande elpriser. I ett av 
scenarierna som undersökts, där enbart hälften av vindkraftsproduktionen antas komma från 
havsbaserad sådan, minskar priserna i elområdet SE4. Samtidigt ökar medelpriserna på 

årsbasis i de norra delarna av Sverige. En utjämning uppnås således mellan priserna i de 
svenska elområdena och SE4 erhåller Sveriges lägsta snittpris på årsbasis, knappt under 

årssnittet i SE1. (Svenska Kraftnät, 2018b)  

Sammantaget medför detta enligt oss att det går att dra slutsatsen att en stor osäkerhet 
föreligger för investeringar för att kunna bidra med ökad flexibilitet, om förutsättningen för 
att de ska bli lönsamma är en ihållande prisdifferens mellan de olika elområdena. En 
delproblematik till den tidigare nämnda kritiska faktorn elprisvolatilitet är därmed enligt oss 

att denna volatilitet måste väntas vara bestående. 

5.3.2 Klimatförändringar 

I en artikel av Schaefli (2015) (citerad i Ranzani, Bonato, Patro, Gaudard & De Michele, 2018) 
framgår tydligt att det finns ett behov av att utreda hur vattenkraftsproduktionen kan komma 
påverkas av kommande klimatförändringar. Vidare påstår Beniston (2012) (citerad i 
Ranzani, Bonato, Patro, Gaudard & De Michele, 2018) att intäktströmmarna för 
vattenkraften kan komma att påverkas, av nya säsongsvariationer i tillrinngen och i den 

årliga nederbördsmängden (Gaudard, Gilli & Romiero, 2013 citerad i Gaudard, 2014). 

Därmed fann vi det mycket intressant att ingen av våra informanter diskuterade vilken 
inverkan klimatförändringar kan ha på vattenkraften i framtiden. Hur tillrinningen kommer 
att se ut i framtiden är något som vi menar är av högsta relevans för huruvida den småskaliga 

vattenkraften kan bidra med flexibilitet. Detta utgör således enligt oss en uppenbar kritisk 

faktor som dessutom är i det närmaste omöjlig att påverka.  
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6 SLUTSATSER 

I detta avsnitt besvaras våra forskningsfrågor samtidigt som vi diskuterar de insikter från 
vår studie som vi upplever är särskilt värdefulla att lyfta fram. Forskningsfrågorna lyder 

som följer: 

o Vilka är de mest kritiska faktorerna för att den småskaliga vattenkraften ska kunna bidra 

med flexibilitet i elsystemet i framtiden? 

 

o Vilka möjligheter och utmaningar kan identifieras utifrån dessa kritiska faktorer?  

 

o Hur kan dessa möjligheter och utmaningar mötas eller hanteras? 

 

Kritiska faktorer på respektive nivå har numrerats och varje nämnd kritisk faktor följs av 
en diskussion kring vilka möjligheter och utmaningar som identifierats utifrån dessa 
kritiska faktorer samt hur dessa kan mötas eller hanteras. Denna text utgör våra 

slutsatser. För en mer uttömmande diskussion hänvisas läsaren till föregående avsnitt; 

Empiri & analys. 

6.1 Lokal nivå 

Baserat på vår studie menar vi att den småskaliga vattenkraften och dess potentiella bidrag 
som flexibilitetsresurs kan betraktas som en salient. Vi hävdar detta eftersom kraftkällan kan 
anses ligga före det övergripande systemet, i detta fall energisystemet. Detta grundar vi dels 
på att behovet av flexibilitet i dagens elsystem är uppenbart och att mycket tyder på att det 
kommer att öka i framtiden. Samtidigt som den småskaliga vattenkraften idag ej används för 

detta ändamål trots att mycket i vår studie tyder på att det är genomförbart. 

1. Den politisk-juridiska situationen på regional och lokal nivå 

 

En av utmaningarna som kan relateras till denna kritiska faktor är att det finns en stark 
opinionsbildning på lokal nivå, både i regionala och lokala beslutsorgan samt hos de 
närboende. Detta tar sig bland annat uttryck i att oppositionsgrupper använder argumentet 
att den småskaliga vattenkraften är alltför betydelselös för att utbyggnation ska kunna 
motiveras med skäliga incitament om hänsyn tas till deras påverkan på närområdet. 
Samtidigt menar vi att möjligheten till effektutbyggnad är av stor relevans eftersom det 
påtalats att det kan förbättra möjligheterna att bidra med flexibilitet.  

Vi menar på att denna utmaning kan mötas med argument som lyfts i vår undersökning 
såsom; att utbyggnation kan verka positivt för den lokala näringsverksamheten eftersom 
entreprenörer från närområdet kan anlitas. Vidare påtalades att detta även kan medföra 
ökade kommunala skatteintäkter eftersom det genererar en tilläggsnäring till lantbrukare. 

En annan utmaning som lyfts relaterad till den första kritiska faktorn är att det kan finnas 
stora miljövärden på vissa platser där den småskaliga vattenkraften finns belägen och att en 
ökad reglerförmåga skulle kunna övervägas av samhällsnyttan från de miljövärden som 
påverkas. Fyra olika argument som belysts i vår undersökning som vi menar kan användas 
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för att hantera nämnda utmaning är följande: Ett återställande av flödesbilderna till hur de 
sett ut historiskt kan medföra stora förändringar för de närboende längs avrinningsområdena 
i form av att betesmark eller jordbruksmark under perioder översvämmas. Det andra 
argumentet är att åtanke bör hållas vid att det föreligger mycket tankearbete och kapital 

bakom kraftverken samt att de utgör viktiga kulturarv. Dessutom påtalades även att den 
småskaliga vattenkraften kan spela en viktig roll för allmän krisberedskap på lokal nivå. 
Vidare nämndes argumentet att det kan anses vara miljöförstöring att inte rusta den 
småskaliga vattenkraften för flexibilitetsbidrag där det är möjligt, och således dra nytta av de 
möjligheter som finns med kraftkällan, i och med att den redan är på plats. Vi trycker 

dessutom på att detta argument går ihop med vårt tidigare resonemang om att den 
småskaliga vattenkraften och dess potentiella bidrag som flexibilitetsresurs kan betraktas 

som en salient. 

2. Relationen till och ansvar för de närboende 

 

Ytterligare en utmaning som framgick i studien var upprätthållandet av en god kontakt med 
de boende i lokalsamhället. Detta medförde att vissa kraftbolag tillämpar än striktare 

begränsningar för vattennivåerna i magasinen än vad tillståndsmyndigheten kräver. Vi 
menar att denna problematik åtminstone delvis kan hanteras med etableringen av en 
plattform för kommunikation med lokalsamhället. Dessutom påstår vi att problemet 
långsiktigt eventuellt även kan avhjälpas om behovet av flexibilitetsresurser blir mer allmänt 

känt. 

  



47 

6.2 Socio-teknisk regimnivå 

6.2.1 Fysiska och tekniska beståndsdelar 

3. Begränsningar i överföringskapaciteten i elnätet gör att behovet av flexibilitetsresurser i södra 
Sverige ökar i framtiden 

 

En problematik som samtliga informanter nämnde var att flaskhalsar i 
överföringskapaciteten till södra Sverige förväntas förvärras. Vi hävdar således att 
överföringskapaciteten utgör en omvänd salient som bromsar upp hela systemet. 

Komplikationerna med detta ansågs även öka på grund av att flexibilitetsresurserna idag 
framförallt finns i SE1 och SE2, där den storskaliga vattenkraften är belägen, medan 
obalanser väntas ske mer frekvent i SE3 och SE4. Detta menade flertalet informanter kan 
göra att elområdespriserna i södra Sverige stiger, vilket i sin tur kan motivera investeringar i 
den småskaliga vattenkraften för att den ska kunna bidra med flexibilitet. Detta menar vi 

innebär en möjlighet, och att detta i synnerhet tillsammans med den småskaliga 
vattenkraftens geografiska läge, kan utgöra en viktig konkurrensfördel för kraftkällan som 
flexibilitetsresurs. Till detta hör att vattenkraften omkring årsskiftet 2016/2017 stod för ca 
8% av total installerad effekt i SE4 samtidigt som hela 17% av den effekt som förväntades 
vara tillgänglig under timmen med högst last under vintern samma tidsperiod kom från 

vattenkraft. Dessutom består vattenkraften i SE4 huvudsakligen av småskalig vattenkraft. 
Sammantaget menar vi att detta tyder på att den småskaliga vattenkraftens tillgänglighet vid 
topplastsituationer kan vara hög i området, vilket kan innebära att den är mycket lämplig att 
använda som flexibilitetsresurs. Vi menar att detta är något som behöver lyftas fram som ett 
starkt argument för bevarandet och även utbyggnationen av den småskaliga vattenkraften. 
Således anser vi att möjligheterna och utmaningarna med den tredje kritiska faktorn bör 

hanteras genom att den nyttjas för opinionsbildning. 

Vår undersökning tyder även på att vattenkraftsproduktionen kan komma att ersätta en 
större andel av kärnkraftens energibidrag och att detta skulle kunna ske på bekostnad av 

flexibilitetstillgångarna i synnerhet under vintern. En av våra informanter diskuterade just 
denna problematik mer detaljerat och påpekade att den storskaliga vattenkraften 
förmodligen kommer att få svårare att bidra med flexibilitet framförallt på kortare 
tidshorisonter om den ska ta över mer av baskraftsproduktionen. Detta menade han skulle 
kunna medföra att det blir det svårare att öka produktionen för att de storskaliga kraftverken 

kör närmare sin maxkapacitet. Samtidigt påstod han att det även blir svårare och därmed 
mer kostsamt att minska produktionen snabbt. Sammantaget menade vår informant att detta 
skulle kunna försvåra flexibilitetsbidraget på dygnshorisonten från storskalig vattenkraft till 
den grad att en viss möjlighet för den småskaliga vattenkraften att konkurrera med detta 
skulle kunna öppnas upp. För att detta ska vara genomförbart krävs dock att det går att bidra 

med flexibilitet på just dygnshorisonten, förutsättningarna för detta kommer att diskuteras 

närmare under nästa rubrik.  

Vidare framgick i vår undersökning att en större mängd resurser för automatisk justering av 
frekvensen i elnätet behövs i framtiden, framförallt i SE4. Detta är något som litteraturen 
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visar att den småskaliga vattenkraften kan bidra med. Detta utgör därmed enligt oss 
ytterligare en möjlighet. För att kunna möta denna behöver dock problematiken med att 
frekventa omställningar medför ett ökat slitage hanteras. I vår undersökning belystes att det 
som initialt behövs är ett höjt kunskapsläge gällande kopplingen mellan prestanda, livslängd 

samt robusthet relaterad till ändringar i driftsmönstret. Vi menar att det är viktigt att detta 
undersöks närmare i samband med fortsatt arbete för att nämnda möjlighet eventuellt ska 

kunna nyttjas. 

4. Vilka tidshorisonter kan den småskaliga vattenkraftens potentiella flexibilitetsbidrag kan 

verka inom? 

 

Vår studie pekar på att behovet av flexibilitet kommer att öka mycket på dygnshorisonten 
men även avsevärt på flerdygnshorisonten. Dessutom tyder våra undersökningar på att det 
kan komma att bli såväl kostsamt som svårt att ersätta den storskaliga vattenkraften, som 
kanske inte kommer att räcka till i framtiden, som flexibilitetsresurs på längre tidshorisonter 
med andra kraftkällor som idag bidrar med flexibilitet. Detta menar vi är en möjlighet som 

bör utnyttjas av den småskaliga vattenkraften om de har möjlighet att uppnå tillräckligt hög 
kostnadseffektivitet. Vi menar därmed att det är viktigt att identifiera vilken typ av flexibilitet 

som den småskaliga vattenkraften eventuellt kan bidra med.  

Flera av våra informanter menade att möjligheten finns att den småskaliga vattenkraften kan 

bidra med flexibilitet på dygnshorisonten. En av dessa förklarade att den kapacitet som 
behövs kan finnas i och med att någon form av överkapacitet bör vara tillgänglig då 
byggnationen antagligen är gjord för att kunna ta en överkapacitet på vintern och en lägre 
kapacitet under sommaren. Detta skulle möjliggöra för lagring under vintern och 
flexibilitetsbidrag på dygnshorisonten under sommaren. Dock menade han att allt detta är 

avhängigt av de miljökrav som ställs på de enskilda kraftverken. Vidare menade han att det i 
enstaka fall kunde finnas större lagringskapacitet som räcker i ett flertal dagar, möjligen även 
en vecka. Detta menar vi på är av stort intresse att undersöka närmare vid fortsatt arbete i 
och med att det är inom denna tidskala som flexibilitetsbehovet förväntas bli som störst. 
Något han påtalade var dock att antalet cykler minskar vilket väsentligt minskar lönsamheten 

då högre intäkter krävs för varje cykel. Med rådande nivåer på elprisvolatiliteten ansågs 
lönsamhet därmed inte kunna uppnås. I denna informants resonemang nämndes en rad 
möjligheter och utmaningar, de främsta tycks dock utgöras av två kritiska faktorer som vi 
identifierat; Miljökrav och Elprisvolatiliteten. Hur möjligheterna och utmaningarna med 
dessa, och således även den fjärde kritiska faktorn, kan hanteras kommer att avhandlas 

längre fram. 

Av litteraturstudien framgick även att många småskaliga vattenkraftsanläggningar kan ha 
bättre möjligheter att bidra till med flexibilitet på säsongshorisonten än på en mer kortsiktig 

planeringshorisont. Detta är dock inget som någon av våra informanter tog upp. Vi menar att 
en möjlig anledning till detta kan vara att detta sker mer per automatik på grund av det 
naturliga mönstret för tillrinning under året och därmed inte är avhängigt av aktiv 
produktionsstyrning. Detta är dock en mycket intressant möjlighet som är väl värd att 

undersöka närmare vid fortsatt arbete. 
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5. Lönsamheten 

 

Lönsamheten var något som samtliga informanter tryckte på var en av de mer betydande 
utmaningarna. En problematik relaterad till detta som lyftes var att det är möjligt att 
investeringskostnaden inte skiljer särskilt mycket mellan kraftverk med olika storlek på 
installerad effekt. Samtidigt menade en klar majoritet av våra informanter att de kraftverk 
som byggts för att försörja ett litet lokalt nät, åtminstone tidigare har haft den styrutrustning 

som krävs installerad och att möjligheten finns att den ännu är kvar. Vi menar därmed att det 
finns outnyttjade möjligheter som skulle kunna förbättra det övergripande elsystemet. Med 
andra ord menar vi att detta är en av anledningarna till att den småskaliga vattenkraftens och 
dess potentiella bidrag som flexibilitetsresurs kan betraktas som en salient. Tekniken skulle 
vara fördelaktig för elsystemet men uppbyggnaden av systemet och ramverket som styr det, 
är inte anpassat för nyttjandet av denna. Med anledning av detta menar vi att det är av stor 

vikt att en omfattande inventering görs för att en utvärdering av potentialen för flexibilitet 
från den småskaliga vattenkraften ska kunna göras. Flertalet informanter påtalade dock att 
det råder en enorm brist gällande det befintliga statistiska underlaget, vilket således utgör ett 
viktigt hinder. Detta hinder menar vi är viktigt att undanröja eftersom en inventering är 
avgörande för att lönsamheten ska kunna bedömas, således ingår det i hanteringen av 

möjligheterna och utmaningarna med denna kritiska faktor.  

Vidare ingår även i hanteringen att en plan för utvecklingen av prissättningen på flexibilitet 
diskuteras och fastställs. I våra undersökningar belystes att det finns en allvarlig problematik 

med att elmarknaden i dagsläget är utformad som en handelsplats där betalning utgår för 
den energi som produceras och att aktörerna inte får betalt för flexibiliteten (eller 
snabbheten). Detta medför i sin tur att långsiktiga investeringar bromsas eller uteblir. 
Dessutom påtalades att höjda nätavgifter i samband med effekthöjningar kan komma att 
medföra problem med lönsamheten för kraftverksägare som genomför investeringar för höjd 

effekt, exempelvis för att öka möjligheterna att bidra med flexibilitet. Vi menar att 
osäkerheterna kring utvecklingen av dessa avgifter behöver undanröjas. Även detta utgör 
enligt oss en del av hanteringen av möjligheterna och utmaningarna med den femte kritiska 

faktorn. 

6. Konkurrens från andra flexibilitetsresurser 

 

Baserat på vår undersökning menar vi att det finns ett flertal andra möjliga sätt att uppnå 

ökad flexibilitet på dygnshorisonten, i synnerhet i södra Sverige. Till dessa hör ökad 
efterfrågeflexibilitet från hushåll eller från elintensiv industri, samt flexibilitetsbidrag från 
solkraft och kraftvärme. Detta anser vi skulle kunna innebära att behovet av flexibilitet från 
den småskaliga vattenkraften minskar. Dock pekar flera olika källor på att ovanstående 
resurser enbart kan bidra med flexibilitet för kortare tidsintervall. Hur stor konkurrens dessa 

utgör menar vi därmed till stor del beror av möjligheterna för den småskaliga vattenkraften 

att bidra med flexibilitet på längre tidshorisonter.  

Vi menar dock att tidshorisonten enbart utgör en av flera viktiga aspekter. En annan kan 
enligt oss mycket väl vara det geografiska läget. Exempelvis visar litteraturen på att 

elproduktion på många olika platser lokalt i nätet bidra med flexibilitet till elsystemet. Vi 
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menar att detta utgör en viktig konkurrensfördel för den småskaliga vattenkraften i och med 
att den är lokal och utspridd till sin natur. Detta bör således utnyttjas som argument för att 
använda den som flexibilitetsresurs och utgör en del av hanteringen av möjligheterna och 
utmaningarna med den sjätte kritiska faktorn. Dessutom visar vår litteraturstudie på att 

alternativet att tillföra nya produktionsresurser till ett specifikt område kan vara betydligt 
mer kostsamt än en utbyggnation av elnätet för att möjliggöra en överföring. Även detta bör 
enligt oss nyttjas som argument eftersom den småskaliga vattenkraften är geografiskt 
belägen i de områden som förväntas drabbas som hårdast av bristande överföringskapacitet. 
Till detta hör dock att en av våra informanter, menade att ambitionen är att det inte ska gå så 

långt att flaskhalsarna blir ett stort problem. Således menade han att sannolikheten för 
bestående höga elpriser i södra Sverige i samband med flaskhalsarna därmed förmodligen 
inte är stor. Baserat på detta hävdar vi att det finns anledning att se det som mycket riskfyllt 
för en småskalig ägare att göra investeringar som kräver en bestående flaskhals för att de ska 
bli lönsamma. En utmaning finns således i att korrekt bedöma elprisutvecklingen och 

framförallt volatiliteten i elpriserna. Hanteringen av denna utmaning kommer som nämnts 

tidigare att diskuteras längre fram. 

6.2.2 Nätverk av aktörer och sociala grupper 

7. Diskussionen kring potentialen att använda den småskaliga vattenkraften som 

flexibilitetsresurs 

 

De intervjusvar vi samlat in tyder på att frågan kring den småskaliga vattenkraftens potential 

att bidra med flexibilitet till elsystemet inte är något som har diskuterats i någon nämnvärd 
utsträckning. Svensk Vattenkraftförening menade på att de lyft frågan för ett par år sedan, 
något som även Energimyndigheten påtalade. Ett nyvunnet intresse verkar dock ha uppstått 
inom forskarsamfundet men även till någon del hos vissa myndigheter. Något som var 
utmärkande var att Uniper, ett av de största vattenkraftsbolagen i Sverige, påstod att detta 

var en fråga de nu undersöker. Detta menade de berodde på att en stor del av deras 
småskaliga anläggningar finns belägna i södra Sverige där problematiken med flaskhalsar 

väntas förvärras och behovet av flexibilitet förväntas öka.  

Vi menar på att det faktum att frågan knappt har diskuterats skulle kunna påtagligt hämma 

såväl beslutsprocesser som utvecklingen av nya affärsstrategier, vilka båda är fundamentala 
för att konceptet ska få genomslag. Vidare anser vi att detta är ytterligare en av 
anledningarna till att den småskaliga vattenkraften och dess potentiella bidrag som 
flexibilitetsresurs kan betraktas som en salient. Tekniken skulle skapa nytta för elsystemet 

men ramverket som styr det är inte anpassat för att denna nytta ska kunna skapas.  

Vad som förorsakat att diskussionen inte drivits på rådde det dock delade meningar om. 
Vissa informanter tryckte på informationsbrist medan andra menade att det är miljökraven 
som bromsat upp diskussionen. Vi argumenterar istället för att det är en mängd faktorer som 

ligger till grund för detta. Några av de som vi anser hör till de mest väsentliga bakomliggande 
faktorerna, samt hur utmaningar och möjligheter kopplade till dessa kan hanteras, kommer 

att diskuteras under nästa punkt. 
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8. Kunskapsbrist hos allmänheten 

 

Flera av våra informanter påpekade att allmänheten inte känner till de utmaningar som icke-
planerbar förnybar energi innebär. På grund av detta menade de att behovet av flexibilitet 
förmodligen är något som allmänheten aldrig ens hört talas om. Detta medför enligt dem att 
den allmänna opinionen lätt blir vinklad emot den småskaliga vattenkraften då den 
information som tillgängliggörs är att den är miljöförstörande medan det faktum att den 

eventuellt behövs för ökad flexibilitet inte lyfts fram. Vi menar på att en del av lösningen, och 
hanteringen av utmaningarna med den åttonde kritiska faktorn, skulle kunna vara att 
begreppet flexibilitet används när frågan diskuteras, istället för mer definitiva tekniska 
termer. Detta tror vi skulle kunna öppna upp för en ökad förståelse av innebörden och vikten 
av flexibilitet vilket i sin tur skulle kunna medföra att möjligheten till en fördjupad diskussion 
kring flexibilitet på exempelvis olika tidshorisonter på sikt kan växa fram i media. Vidare 

menar vi att det är viktigt att belysa den vikt flexibilitet i elsystemet har för utbyggnationen 
av icke-planerbar förnyelsebar energiproduktion. Detta anser vi kan medföra att 

diskussionen får en positiv klang och väcker intresse.  

9. Samordning 

 

I både litteraturstudien och av våra informanters svar framgick att samordning mellan 

aktörerna längsmed ett vattendrag är avgörande för att den småskaliga vattenkraften ska 
kunna bidra med flexibilitet. Vi menar dock att möjligheten finns att redan befintliga 
samfälligheter eller regleringsföretag skulle kunna ta rollen som aggregator och samordnare. 
Det faktum att det potentiellt redan finns en social struktur uppbyggd som kan ta denna roll 
medför enligt oss att det är möjligt att hanteringen av utmaningarna med denna kritiska 
faktor väsentligt förenklas. Vidare hävdar vi att något som skulle kunna verka för att höja 

intresset för frågan om flexibilitet från småskalig vattenkraft är om affärsmöjligheter 
relaterade till området tydliggörs. En av våra informanter påtalade att synergieffekter kan 
skapas mellan elproducenter och elbolag. Detta i och med att de sistnämnda kan nyttja 
möjligheten att binda små lokala producenter till sig. Detta kan de använda för att i sin 
marknadsföring påvisa att de säljer lokalt producerad el, samtidigt som de småskaliga 

vattenkraftsbolagen kan få betalt för sin flexibilitet. Således utgör nyttjandet av denna 
affärsmöjlighet enligt oss en viktig del av hanteringen av möjligheterna med den kritiska 

faktorn Samordning. 

6.2.3 Formella, normativa och kognitiva regler 

10. Miljölagstiftning 

 

Samtliga informanter lade fram miljökrav som en av de största utmaningarna för 

flexibilitetsbidrag från den småskaliga vattenkraften. Enligt oss är en viktig insikt från vår 
studie att en enskild dom för ett enda verk kan medföra att möjligheterna till 
produktionsstyrning för ett helt vattendrag uteblir. Detta menar vi visar på vikten av att 
hänsyn tas till alla anläggningar som påverkas av en dom. Att detta belyses utgör en väsentlig 

del gällande hur utmaningarna kopplade till denna kritiska faktor bör hanteras. 
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Starkt relaterad till detta är en ny lagstiftning, som innebär att samtliga vattenkraftverk som 
omfattas av nya moderna miljövillkor. Vi menar på att den ambition som finns om att den 
nationella planen relaterad till nämnda lagstiftning ska göra prövningsprocessen mer 
förutsägbar och enkel, möjligen kan förbättra förutsättningarna för mer omfattande 

investeringar. Frågan är dock om detta verkligen kommer att omsättas i praktiken. En faktor 
som nämndes som kan kopplas till detta, var att hur ansökningarna om effektökning kommer 
att se ut i samband med kraven om omprövning för moderna miljövillkor, till stor del beror 
av om det är en lämplig tid för att göra dessa investeringar. Samtliga verk som anmäler sig får 
nämligen en specifik tidpunkt för att ansöka om omprövning. Vi menar därmed att det är 

viktigt att fokus, före tidpunkten för omprövning, kan läggas på de investeringar som krävs 
för att kraftverken ska kunna bidra med flexibilitet, såsom exempelvis effekthöjningar. Vi 
hävdar att detta är av stor vikt och att detta utgör en del av hanteringen av möjligheterna och 
utmaningarna med denna kritiska faktor. Flera av våra informanter påtalade dock att fokus 

just nu snarare är på vattendomarna och att affärsmodellen nu handlar om att överleva.  

11. Opinionsbildning samt påverkan från normativa och kognitiva regler 

 

Vidare pekar vår analys på att det finns anledning att tro att en del viktiga beslutsorgan samt 
större verksamhetsaktörer anser att den småskaliga vattenkraftens flexibilitetsbidrag är 
storleksmässigt betydelselös. Detta framkom bland annat i ett exempel som belyste att de 
fem största kraftbolagen står för 98% av topplasteffekten de kallaste vinterdagarna, trots att 
de står för 90% av den installerade effekten. Informanten menade på att det mellan raderna 

gick att läsa att de småskaliga vattenkraftverken inte bidrar i topplastsituationerna. Denna 
syn utgör enligt oss en utmaning i och med att den bland annat påverkar bedömningen av 
vilka miljökrav som bör ställas. Det är därmed enligt vår mening helt avgörande att denna 
uppfattning utmanas med argument som att systemet förbättras desto fler olika 

flexibilitetsresurser som finns att tillgå.  

Vidare anser vi att det tydligt framgår i såväl myndighetsrapporter som i en av våra 
informanters svar att flexibilitetsbidrag med största sannolikhet inte går att använda som ett 
argument för att få mildare miljökrav vid omprövningarna som sker i samband med den nya 
lagstiftningen som nämndes tidigare. Vår informant menade att det är svårt nog för den 

storskaliga vattenkraften och att det är för starka krafter som drar åt det andra hållet. 
Samtidigt tryckte flertalet informanter på att storleken på flexibilitetsbidraget inte är det 
enda av relevans, utan att även små bidrag vid just topplastsituationer kan vara av avgörande 
betydelse. Baserat på detta hävdar vi att opinionsbildning där bland annat nämnda argument 
lyfts, kan vara avgörande för att en diskussion kring frågan om flexibilitet från småskalig 

vattenkraft ska komma att anses intressant. Vidare argumenterar vi för att det är viktigt att 
belysa såväl affärsmöjligheter som vikten av effektmässigt mindre flexibilitetsbidrag för att 
normativa synsätt och regler för den småskaliga vattenkraften ska kunna brytas. Detta menar 
vi är av stor vikt vid hanteringen av möjligheterna och utmaningarna med denna kritiska 

faktor. 
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12. Marknadsutveckling för högre prissättning av flexibilitet 

 

Prissättningen av flexibilitetsresurser var en utmaning relaterad till lönsamheten som lyftes 
fram av flertalet av våra informanter. En lösning som starkt förespråkades var 
marknadsutveckling. På området belystes den utveckling som sker idag mot ett ökat lokalt 
nätansvar. Detta förväntades ske i allt högre utsträckning och tempo, något som flera 
informanter menade kan komma att innebära att den småskaliga vattenkraften får en 

viktigare roll som flexibilitetsresurs i lokala nät. Detta utgör enligt oss en viktig möjlighet 
som dessutom förstärks av den synergieffekt som kan uppnås. Den synergieffekt vi talar om 
är den förbättring av kontrollen för det större systemet som den lokala resursen kan medföra, 
vilket i sin tur kan ge upphov till att överföringskapacitet frigörs. Detta anser vi kan ses som 
den totala motsatsen till en situation där flexibilitet från storskalig vattenkraft behöver 
importeras vilket gör att ledningarna istället belastas ytterligare. Vi menar därmed att detta 

utgör ännu en anledning till att den småskaliga vattenkraften och dess möjligheter att bidra 
med flexibilitet kan ses som en salient. Tekniken skulle kunna skapa större nytta för 
elsystemet men ramverket som styr det är inte anpassat för att denna ska kunna skapas. 
Ovanstående resonemang anser vi är mycket viktigt att lyfta fram då vi menar att det är en 
nyckel vid hanteringen av de möjligheter och utmaningar som är relaterade till den tolfte 

kritiska faktorn. 

En annan stor marknadsförändring som nämndes var den stora omstrukturering som 
kommer att ske på inom-dygnet marknaden från timvis handel till att bud läggs för varje 

kvart. En följd av detta som nämndes av flera informanter var att volymerna som krävs för att 
kunna bidra med flexibilitet blir mindre. Utmaningen med volymer, i form av storlekskrav på 
buden på reglerkraftsmarknaden, var något som lyftes fram av i stort sett samtliga 
informanter. Idén att flera mindre aktörer kan slå sig samman som en aggregator var en 
lösning som nämndes av i princip alla informanter och som i det närmaste ansågs vara en 

grundförutsättning. Såväl vår litteraturstudie som flera informanters kommentarer tyder 
dock på att storlekskraven är något som håller på att luckras upp och att dessa kommer att 

sänkas.  

En annan utmaning kopplad till deltagandet på reglerkraftsmarknaden som nämndes var att 

det inte är en produkt som säljs till fast pris utan en tjänst som det budas på, och att ständig 
beredskap därmed krävs. Sammantaget menar vi, att det är möjligt att osäkerheterna 
kopplade till reglerkraftsmarknaden och deras påverkan på det operativa arbetet kan 
medföra att aktörer väljer bort deltagandet på den samma även om det skulle innebära större 

intäktsströmmar.  

En av våra informanter påtalade att uppluckringen av budstorleken möjligen inte är 
tillräcklig, utan att det ändå kommer att krävas att flera småskaliga vattenkraftverk slår sig 
samman med gemensamma bud till reglerkraftsmarknaden. Att ta denna möjlighet i 

beaktande menar vi kan utgöra en viktig del av hanteringen av både utmaningen med 
storlekskraven på buden såväl som osäkerheterna i det operativa arbetet, eftersom de 

utlovade produktionsvolymerna kan minskas ytterligare vid en sammanslagning.  
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6.3 Landskapsnivå 

13. Elprisvolatilitetens utveckling 
 

Vår studie visade även på att många tror att vindkraftens ökade marknadsandelar kommer 
att medföra ökad elprisvolatilitet. Studien visar även på att det är just en ökad 
elprisvolatilitet, snarare än ett höjt prisläge, som behövs för att lönsamheten för 

flexibilitetsresurser ska öka. 

Baserat på det resonemang som förts tidigare i diskussionen (se punktlistan) är det lätt att 

tro att den småskaliga vattenkraften potentiellt kan bli en mycket viktig flexibilitetsresurs. 

o Mer flexibilitet kommer att behövas i SE3 och SE4 där den småskaliga vattenkraften till stor 

del är belägen 

o Samtidigt kommer överföringskapaciteten till området att minska och den storskaliga 

vattenkraften kan komma att behöva ta över mer baskraftsproduktion, och därmed inte kan 

bidra med lika mycket flexibilitet 

o Dessutom väntas elprisvolatiliteten öka. 

 
Vi menar dock på att vår studie visar på att andra faktorer kan påverka situationen så pass att 
denna slutsats inte går att dra. En av dessa faktorer är att utbyggnaden av havsbaserad vind i 
södra Sverige förväntas utjämna prisdifferenserna mellan de olika elområdena. En annan är 
att överföringskapaciteten kan komma att byggas ut till den grad av att inga väsentliga 

prisdifferenser kvarstår. Enligt Svenska Kraftnäts långsiktiga marknadsanalys från 2018 
förväntas dessutom en utjämning uppnås mellan priserna i de svenska elområdena, till den 
grad att SE4 erhåller Sveriges lägsta snittpris på årsbasis, strax under årssnittet i SE1. Vi 
menar därmed på att det är en mycket stor risk för småskaliga vattenkraftsägare att 
genomföra investeringar där lönsamheten är beroende av bestående flaskhalsar i elsystemet. 
Således menar vi att investeringar för ökat flexibilitetsbidrag i den småskaliga vattenkraften 

enbart bör genomföras om lönsamhet kan uppnås utan bestående prisdifferenser mellan de 
olika elområdena. Således kan hanteringen av möjligheterna och utmaningarna med denna 
kritiska faktor summeras med att det enligt oss är först när en ihållande högre 
elprisvolatilitet i hela landet uppnåtts, som investeringar baserade på lönsamhet från 

elprisvolatiliteten kan bli relevant. 

14. Klimatförändringar 

 

Något som vi fann väldigt intressant var att ingen av våra informanter diskuterade vilken 
inverkan klimatförändringar kan ha på vattenkraften i framtiden. Detta eftersom hur 
tillrinningen kommer att se ut i framtiden är något som vi menar är av högsta relevans för 
huruvida den småskaliga vattenkraften kan bidra med flexibilitet, eller egentligen 
överhuvudtaget fungera. Detta menar vi således är mycket relevant, i synnerhet då det är i 

det närmaste omöjligt att påverka. Det som däremot går att göra för att möta de möjligheter 
och utmaningar som finns relaterade till denna kritiska faktor är att utreda hur 

vattenkraftsproduktionen och intäktsströmmarna förutspås påverkas av klimatförändringar. 
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6.4 Empiri och analys relaterad till fortsatt arbete 

Ett viktigt hinder, som vi menar är av stor betydelse för ett fortsatt arbete med det 
problemområde som vi studerat, trädde fram under vår empiriska insamling. Valet att 
lägga detta avsnitt separat, är ämnat att underlätta för läsaren genom att ge en överblick 
över den information från vår studie som är relevant för fortsatt arbete av mer kvantitativ 

karaktär. 

Hindret är en omfattande brist på statistik och data av olika slag som behövs för att göra en 
kvantifiering av potentialen för småskalig vattenkraft som flexibilitetsresurs. Detta var något 
som i stort sett samtliga informanter tryckte på. L. Söder (personlig kommunikation, 28 
mars, 2019) menade på att det i förstahand är viktigt att få en bild av hur många småskaliga 

kraftverk som överhuvudtaget kan bidra med flexibilitet genom att exempelvis ta reda på hur 
många som har lagringskapacitet. Vidare resonerade han kring hur potentialen skulle kunna 
utvärderas. Han menade på att detta kan göras genom att värdet på reglermarknaden sattes 
som utgångspunkt. Nästa steg kan enligt honom vara att göra ett antagande kring hur stor 
del av den installerade effekten som kan styras. Till detta hör att T. Salomonsson (personlig 

kommunikation, 27 mars, 2019) påstod att många småskaliga vattenkraftsstationer enbart 

reglerar vattennivån och inte heller regelrättsligt har möjlighet att göra mer än detta. 

L. Söder (personlig kommunikation, 28 mars, 2019) menade att steget efter nämnda 
bedömning är att beräkna den potentiella intäkten och att det som då återstår är att beräkna 

investeringskostnaden. Han menade även på att det är viktigt få en känsla för 
årsproduktionen och variationerna under året. H. Sandberg (personlig kommunikation, 29 
mars, 2019) påtalade att även ekonomiska restriktioner bör undersökas. Han menade att det 
som är mest intressant ur investeringssynpunkt egentligen är att räkna om årsproduktionen 
till en investeringssiffra. En gissning han gjorde var att den nedre gränsen kanske går för 

kraftverk som ligger runt 125kW. T. Sandberg (personlig kommunikation, 29 mars, 2019) 
tillade att det finns ganska precis 1 900 småskaliga vattenkraftverk där omkring 1 030 är 
under 125 kW och att samtliga kraftverk tillsammans ligger på omkring 1 000 MW (av 
vattenkraftens totala ca. 13 000-16 000 MW). Enligt J. Bladh (personlig kommunikation, 5 
april, 2019) är det dessutom väldigt enkelt, med rätt program, att sätta upp modeller och 

jämföra mot olika prismodeller för att se om det är genomförbart.  

Vi menar dock på att detta även förutsätter åtminstone en viss förståelse för hur regleringen 
av produktionsnivån kan eller bör göras. Detta baserar vi på att det kan anses vara en viktig 

förutsättning att regleringen är genomförbar inom ramen för de vattendomar som finns för 
det specifika kraftverket. Detta är dock något som verkar komplicerat att ta reda på. G. 
Waarenperä (personlig kommunikation, 1 april, 2019) menade Sverige är en stor 
vattenkraftsproducent men att det inte finns mycket dokumenterat kring hur regleringen av 
produktionsnivån rent praktiskt kan köras. Även L. Söder (personlig kommunikation, 28 

mars, 2019) tryckte på att utmaningen är att skapa sig en uppfattning om hur vanliga olika 
styr- och reglersätt är och han menade på att denna statistik inte ens finns officiellt ens för de 

storskaliga producenterna. 
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6.5 Avslutande diskussion 

Syftet med detta examensarbete är att kartlägga vilka förväntade utmaningar och möjligheter 
som finns för den småskaliga vattenkraftens bidrag med flexibilitet i elsystemet i framtiden. 

De tillhörande forskningsfrågorna är: 

 Vilka är de mest kritiska faktorerna för att den småskaliga vattenkraften ska kunna 

bidra med flexibilitet i elsystemet i framtiden? 
o Vilka möjligheter och utmaningar kan identifieras utifrån dessa kritiska 

faktorer?   
o Hur kan dessa möjligheter och utmaningar mötas eller hanteras? 

 
Tillvägagångssättet har i stora drag utgjorts av en omfattande litteraturstudie och 
genomförandet av intervjuer med en rad olika aktörer, däribland; myndigheter, forskare, 
verksamhetsutövare och ordförande för en branschorganisation för småskalig vattenkraft. En 
sammanfattning av slutsatserna ges av följande kritiska faktorer som har identifierats på 

respektive analysnivå: 

Lokal nivå 

15. Den politisk-juridiska situationen på regional och lokal nivå 

16. Relationen till och ansvar för de närboende 

 

Socio-teknisk regimnivå 

Fysiska och tekniska beståndsdelar 

17. Begränsningar i överföringskapaciteten i elnätet 

18. Tidshorisonter som den småskaliga vattenkraftens flexibilitetsbidrag kan verka inom 

19. Lönsamheten 

20. Konkurrens från andra flexibilitetsresurser 

 

Nätverk av aktörer och sociala grupper 

21. Diskussionen kring att använda den småskaliga vattenkraften som flexibilitetsresurs 

22. Kunskapsbrist hos allmänheten 

23. Samordning 

 

Formella, normativa och kognitiva regler 

24. Miljölagstiftning 

25. Opinionsbildning 

26. Marknadsutveckling för högre prissättning av flexibilitet 

 

Landskapsnivå 

27. Elprisvolatilietens utveckling 

28. Klimatförändringar 
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6.5.1 Kritisk diskussion kring vetenskaplighet 

Vidare har de fyra kriterierna på vetenskaplighet tillämpats, som Blomkvist & Hallin (2014) 
menar är intimt sammankopplade med kvaliteten på det vetenskapliga arbetet. Kriterierna 

lyder: 

1. Att metodval görs på ett systematiskt sätt 

2. Att ett opartiskt men kritiskt förhållningssätt vidtas gentemot den litteratur och den 
information som samlas in 

3. Att kritisk granskning och strävan efter en djupare innebörd tillämpas 
4. Att en problematisering genomförs via formuleringen av ett syfte och tillhörande 

forskningsfrågor 

 
Hur dessa kriterier efterföljts framgår i större detalj i metodavsnittet men en kort 
sammanfattning följer. Att det första kriteriet på vetenskaplighet har efterföljts framgår i 
metodbeskrivningen där såväl valet av forskningsdesign, datainsamlingsmetod samt 
analysmetod har motiverats och relaterats till studiens syfte. Även hur vi tillämpat det andra 

kriteriet på vetenskaplighet ingår i denna, genom att vi bland annat diskuterat hur vi försökt 
förhålla oss opartiska vid våra litterära efterforskningar såväl som vid valet av våra 
informanter. Vidare har det tredje kriteriet på vetenskaplighet enligt oss uppfyllts genom den 
kritiska hållning vi tillämpat vid våra metodval genom tydliggörande av motiv och systematik 
bakom dessa, samt i den källkritiska diskussion som finns i metodavsnittet. Avslutningsvis 

anser vi att det fjärde kriteriet uppnåtts på ett vetenskapligt sätt genom att vi strävat efter att 
hålla oss öppna för den riktning arbetet lett oss och därmed omformulerat problematisering, 

syfte samt tillhörande forskningsfrågor vid behov.  

6.5.2 Kritisk diskussion kring potentiella felkällor 

Vidare har vi löpande försökt identifiera och åtgärda potentiella felkällor. En av dessa utgörs 
av vår bedömning av vilket av de begrepp som vi valt att använda oss av som rimligen kan ses 

som en synonym till den term som stått i den litteratur vi refererat till. Svårigheten med att 
åtgärda denna felkälla härstammar från att det är omöjligt att frångå att göra subjektiva 
tolkningar av den kontext som omgett ordet i referenslitteraturen. Detta kompliceras 
ytterligare av något som beskrivits tidigare i rapporten; att samma eller likartade begrepp 

enligt vår uppfattning har tolkats och använts relativt fritt i litteraturen.  

Vidare menar vi på att samma problematik återfinns i de intervjuer vi genomfört. Vår 
tolkning av våra informanters svar, och tillika deras tolkning av våra intervjufrågor kan ha 
påverkats av de termer respektive part använt. Vi har försökt uttrycka oss tydligt genom att 

beskriva kontexten eller ge exempel på konkreta situationer, när vi ansett att det varit 
nödvändigt. Dock har vi i och med intervjuernas kvalitativa natur till stor del använt oss av 
öppna frågor och uttryckt oss i mer generella termer. Avsikten har varit att erhålla svar som 
reflekterar informanternas egna synpunkter samt främja att informanterna bidrar med 
analytiska kopplingar utifrån deras egna perspektiv. Detta har varit för att vi skulle kunna 
genomföra en mer djuplodande kvalitativ analys, men det kan väl ha bidragit till att risken 

för feltolkningar ökat vilket således utgör ytterligare en felkälla. 
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6.5.3 Kritisk diskussion kopplad till de vetenskapliga kvalitetsmåtten 

Vidare tillämpades även den lista med fyra kriterier som Blomkvist & Hallin (2014) menar 

ingår i en generell kvalitetskontroll. Kriterierna lyder: 

1. Externt rättfärdigande; utvärdering med kvalitetsmåtten reliabilitet-validitet samt 
explanans-explandum 

2. Extern utvärdering; anser vi som forskare att studiens resultat bidrar med 
samhälleligt värde? 

3. Inomvetenskapligt rättfärdigande; medför problematiseringen och 
forskningsriktningen att arbetet tillför något nytt ur ett vetenskapligt perspektiv? 

4. Inomvetenskaplig utvärdering; medför problematiseringen till att studien bidrar 

med samhälleligt värde? 
 

Hur det första kriteriet tillämpats framgår i större detalj i metodavsnittet men en kort 
sammanfattning följer. Validitet uppnåddes enligt oss genom att litteraturstudien behandlar, 
och teorin refererar till, det ämne som avses i problematisering, syfte samt forskningsfrågor. 

Vidare anses problematisering, syfte, forskningsfrågor och analysavsnittet överensstämma 
med de metodval som gjorts. Reliabilitet anses ha uppfyllts såväl dialogiskt som aritmetiskt. 
Dessutom menar vi att studiens kvalitet även säkerställts via triangulering och genom 

användandet av externa opponenter.  

Enligt Blomkvist & Hallin (2014) innebär en induktiv ansats att problematiseringen samt 
studiens syfte och frågeställningar kontinuerligt omprövas. Vi menar på att detta kan kopplas 
samman med det andra och fjärde kriteriet för en generell kvalitetskontroll. Genom att 
arbeta med en primärt abduktiv ansats med inslag av en induktiv ansats, och samtidigt 

ständigt förhålla sig till dessa kriterier menar vi att problemformuleringen, syftet och 
forskningsfrågorna kontinuerligt kommer att omformuleras för att på så vis också kunna 
medföra att studien i allt högre grad bidrar till vetenskapen och samhället. Detta eftersom 
kriterierna innebär att problemformuleringen analyseras utifrån dess bidrag ur ett 
vetenskapligt respektive samhälleligt perspektiv. Baserat på detta resonemang menar vi att 
vår arbetsprocess har varit en ständig utveckling för att kunna bidra desto mer till såväl 

vetenskapen som samhället.  

Vi menar vidare på att vår problematisering resulterar i att vår studies förtjänst till 
vetenskapen framförallt är att den fyller en befintlig litterär kunskapslucka gällande den 

småskaliga vattenkraftens förväntade möjligheter att bidra med flexibilitet. Vi påstår således 
att studien medför det som Blomkvist & Hallin (2014) refererar till som ett empiriskt bidrag, 
något de definierar som en form av empiri som inte finns väldokumenterad i befintlig 
forskning. Detta är därmed vårt inomvetenskapliga rättfärdigande. Vidare menar vi att vår 
problematisering innebär att nämnda utfyllnad på sikt kan komma att leda till att den 

småskaliga vattenkraften lyfts fram, och kanske även används just som flexibilitetsresurs. 
Detta menar vi skulle kunna innebära en dellösning på den allvarliga utveckling av 
flexibilitetsproblematiken i elnätet som väntas uppstå. Således skulle även etableringen av en 
högre andel icke-planerbar förnybar produktion kunna möjliggöras. Detta resonemang utgör 
därmed vår inomvetenskapliga utvärdering. Slutligen vill vi lyfta fram vår externa 
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utvärdering. Vår argumentation kring denna lyder; att studien bidrar med ett viktigt 
samhälleligt värde i och med att vårt resultat visar på att rapportens ämne inte diskuterats i 

någon större omfattning tidigare. 
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Bilaga 1: Informanter 

Myndigheter 

Fredrik Brändström, Forskning och innovation på Energimyndigheten, Intervju den 26:e 

mars. 

Hanna Andersson, Förnybar energi och samhälle på Energimyndigheten, Intervju den 26:e 

mars. 

Elin Brodin, Förnybar energi och samhälle på Energimyndigheten, Intervju den 26:e mars. 

Jonas Lindström, Analytiker på Energimarknadsinspektionen, arbetar med planering och 
optimering av elproduktion från Vattenkraft och har tidigare arbetat som operativ 

produktionsledare, intervju den 27:e mars. 

Experter 

Johan Bladh, Ansvarig för vattenkraft på Energiföretagen, intervju 5:e april. 

Johan Bruce, Chef för energimarknader på SWECO, intervju den 2:a april.  

Stefan Montin, projektvärd för NEPP, telefonintervju 19:e mars. 

Mikael Amelin, Professor inom elektroteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan, intervju den 

28:e mars. 

Lennart Söder, Professor inom elektroteknik på Kungliga Tekniska Högskolan och arbetar 

bland annat med reglering av vattenkraft, intervju den 28:e mars. 

Branschorganisationer 

Thomas Sandberg, Styrelseordförande på svensk vattenkraftförening och professor emeritus 
inom industriell ekonomi och organisation på kungliga tekniska högskolan, intervju den 29:e 

mars.  

Vattenkraftsbolag 

Henrik Sandberg, VD för Strömfallet och ägare av fyra vattenkraftverk, intervju den 29:e 

mars. 

Gabriel Waaranperä, konsult inom kraftproduktion och elnät på Gwa Energikonsult, intervju 

den 1:a april. 

Tomas Salomonsson, Chef för produktionsoptimering på Uniper, telefonintervju den 27:e 

mars. 

Dag Relfsson, arbetar med tillstånd och ombyggnationer på vattenfall, telefonintervju 8:e 

april.  
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Bilaga 2: Frågeunderlag  

 
 Vilka effekter ser ni att en ökad andel icke-planerbar förnybar produktion kan medföra för   
 

o behovet av flexibilitet?  
 
o drivkrafter/utmaningar relaterade till den småskaliga vattenkraftens deltagande på 
reglerkraftsmarknaden?  

 
o drivkrafter och utmaningar vid införandet av prisreglerad vattenkraftsproduktion för 
småskaliga anläggningar?   

  
  

 Vilken är vattenkraftens roll gällande ett ökat behov av flexibilitet i elsystemet? 
    

o Hur kostnadseffektiv är användningen av småskalig vattenkraft 
för att skapa flexibilitet jämfört med andra alternativ?    
 
o Hur skiljer sig synen på möjligheter till den småskaliga vattenkraftens deltagande på 
reglerkraftsmarknaden mellan: 
myndigheter, experter/forskare samt branschorganisationer/verksamhetsutövare?    

 
o Kommer vattenkraften att kunna avhjälpa hanteringen av de fluktuationer i 
elproduktionen som uppstår med icke-planerbar förnybar produktion?  

 
 Kommer vattenkraften att kunna ersätta kärnkraften som baskraft?  

 

 Vilka är de främsta drivkrafterna för den småskaliga vattenkraften att delta på 

reglerkraftsmarknaden? 

 
 Vilka är de främsta drivkrafterna för bidrag med flexibilitet? 
 
 Vilka är de främsta möjligheterna för den småskaliga vattenkraften att delta på 
reglerkraftsmarknaden?  

 
 Vilka är de främsta möjligheterna för bidrag med flexibilitet? 
 
 Vilka är de främsta hindren för deltagande på reglerkraftsmarknaden?  

 
 Vilka är de främsta hindren för bidrag med flexibilitet? 

  
 Vad krävs för en ökning av mängden flexibilitet från den småskaliga 
vattenkraften? (Infrastruktur? Systemperspektiv? Tidsaspekter? Statligt engagemang? Reformer 
på elmarknaden?)  

 
 Vilka prisfluktuationer krävs för att det ska bli lönsamt för småskaliga 
vattenkraftsproducenter att bidra med flexibilitet?  

 
o Vilka prisfluktuationer kommer att ske/tillåtas?    

 
o Vad påverkar elpriset och dess volatilitet?    
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