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Sammanfattning 
Det pågår idag en omdiskuterad debatt kring att vi måste minska vår påverkan av den 
globala uppvärmningen, därför har både regeringen och kommunerna gjort stora 
satsningar när det gäller att utveckla förnybara energikällor i Sverige. Det har skett 
en stor utveckling när det gäller att producera förnybar energi genom vindkraft de 
senaste 25 åren. Detta är ett resultat dels av att den tekniska utvecklingen har gått 
framåt, och dels ett regeringsbeslut som togs 1996, vilket innebar att den tidigare 
statligt styrda energimarknaden öppnades upp för privata aktörer och gav dem möj-
ligheten att börja investera och konkurrera på den tidigare statligt styrda energimark-
naden. För närvarande pågår det ett generationsskifte av vindkraftverk på Gotland. 
Även då utbyggnaden av vindkraft sker i linje med de energipolitiska mål som reger-
ingen har satt upp, finns det vissa svårigheter med att etablera nya vindkraftsparker.  

Denna uppsats har syftat till att undersöka vilka typer av ekonomiska innovationer 
som har uppkommit vid investeringar och finansieringar av vindkraft på Gotland, 
samt vad dessa innovationer kan bidra med för den fortsatta utvecklingen av vind-
kraft.  Avsikten var även att studera hur olika aktörer ser på sin framtida utveckling 
inom vindkraften på Gotland, och om de i nuläget såg några hinder för att fortsätta 
investera och finansiera i vindkraft. Den typ av sekundärdata som presenteras i denna 
uppsats är dels vetenskapliga artiklar och tidigare teorier som beskriver uppkomsten 
av ekonomiska innovationer. De primära källorna består av intervjuer som har ge-
nomförts med fyra aktörer som i olika bolagsformer verkar på den gotländska vind-
kraftsmarknaden.  

De problemformuleringar som uppsatsen har utgångspunkt i är; Vilka typer av eko-
nomiska innovationer har uppkommit vid investering och finansiering av vindkraft? 
På vilket sätt kan dessa innovationer bidra till en fortsatt utveckling av vindkraften på 
Gotland? Slutsatsen av studien visar att respondenterna och aktörerna har definierat 
ett flertal ekonomiska innovationer som har uppstått, där några av innovationerna 
enbart kan ses som inkrementella, då de bygger på löpande förbättringar av det som 
redan görs, medan andra kan ses som radikala och disruptiva, då de är helt nya för 
den kontext de verkar inom.  

De ekonomiska innovationer som har uppkommit är; teknisk utveckling, elcertifikat 
& kvotplikt, samfälligheterna, aktiebolag och enkelt bolag. Studien har visat att Got-
land som region har stor potential att producera mer el och därmed fortsätta utveckla 
sig på vindkraftsmarknaden. Dock är den helt beroende av att den nya kraftledningen 
byggs, för att kunna exportera elen vidare till fastlandet.  Det som motiverar en fort-
satt expansion av den gotländska vindkraftsmarknaden utöver uppkomsten av dessa 
innovationer, är dels det ökande elbehovet i samhället, och även möjligheterna att ta 
in kapital från andra länder till finansiering av vindkraft är en bidragande faktor. Det 
finns också politiska beslut som skulle kunna påverka utvecklingen av vindkrafts-
marknaden, så som ökade kvoter av elcertifikat och var man får bygga nya vind-
kraftverk. Detta kan enligt vår undersökning, komma att förbättra förutsättningarna 
för att nå de energipolitiska mål som finns uppsatta. 

 

Nyckelord: Innovationer, vindkraft, ägandeform, privata aktörer. 



 

Abstract 
Currently there is a controversial debate about that we must reduce our impact on the 
global warming; therefore both the Government and the local authorities have in-
vested heavily in developing renewable energy in Sweden. The major development 
on the wind power market can be seen as a result of both the technological develop-
ment and also on the decision that the Government took in 1996, which opened up 
the wind power market for private parties. 

This paper has aimed to examine the types of financial innovations that have arisen 
from the investments and financing of wind power on Gotland, and what these inno-
vations can contribute to the future development of wind power. 
The problems that this thesis is based on is; what kind of financial innovations have 
occurred within investment and financing of wind power? How can these innovations 
contribute to the continued development of wind power on Gotland? The conclusion 
of this study shows that respondents and participants have defined a number of fi-
nancial innovations that have emerged. Where some of the innovations only can be 
seen as incremental since they are based on continuous improvements, while others 
can be seen as radical as they are completely new for the context in which they oper-
ate. The study has also shown that Gotland has a great potential to produce more 
renewable electricity, but the development is dependent on the new power lines be-
ing built, in order to export electricity to the mainland.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Under 1900-talets andra hälft drabbades västvärlden både av den första oljekrisen, 
som innebar att de oljeproducerande länderna ströp produktionen och exporten av 
oljan vilket resulterade i en stor kris för Sverige (Energimyndigheten 2009 c). En 
kärnkraftsolycka inträffade i en reaktor i Tjernobyl, vilket ledde till att det bildades 
en kraftig opinion för att avveckla den svenska kärnkraften. Redan år 1991 börjar 
regeringen göra stora satsningar för att bygga ut kraftverk med biobränsle och man 
börjar även göra kraftiga satsningar på att utveckla vindkraften som en alternativ 
energikälla (Energimyndigheten 2009 b). 

År 1996 togs det ett regeringsbeslut som innebar att elproduktionen gick från en stat-
ligt ägd och styrd marknad till en konkurrensutsatt marknad. Det nya regeringsbeslu-
tet resulterade i att, vindkraftsmarknaden öppnades upp för privata aktörer och gav 
dem möjligheten att träda in på energimarknaden (Energimyndigheten 2009 b). Un-
der år 1999 stängs även den första kärnkraftsreaktorn ner i Barsebäck, ytterligare en 
reaktor stängs år 2003 (Energimyndigheten 2009 b).  Under tiden utvecklades andra 
alternativa energiproduktionsmarknader, bland annat utbyggnaden av vindkraftspar-
ker. Det har under de senaste åren skett en stor utveckling inom vindkraftsindustrin, 
och det finns idag ungefär 1500 vindkraftverk runt om i Sverige (Energimyndigheten 
2009 d). I Sverige har det under det senaste decenniet skett en betydande utveckling 
inom vindkraften och dess utbyggnad (Svenska Dagbladet 2010). 

Idag består cirka 1,9 % av Sveriges energiförsörjning av vindkraft. År 2015 är målet 
att 7,5-8 % av elförsörjningen ska vara vindkraft. Det innebär att den vindkraft som 
Sverige idag genererar ska öka och uppgå till 10TW år 2015, en tredubblad ökning 
sker till år 2020 då vindkraften ska generera 30TW. (Energimyndigheten 2009 a). 
För att det ska vara möjligt att nå dessa mål, måste Sverige utöka antalet vindkraft-
verk från de knappt 900 som finns i dagsläget till mellan 3000 och 5000 stycken, 
beroende på var de ska placeras och hur stor effektivitet de har (Energimyndigheten 
2008 a). För att uppnå målet har regeringen infört ett elcertifikatsystem som är ett 
marknadsbaserat kvotsystem, vilket syftar till en ökad produktion av förnybar energi. 
Elcertifikatsystemet innebär att alla elleverantörer är skyldiga att köpa en viss andel 
certifikat i förnybar energi i förhållande till sin totala elproduktion. Förhoppningen är 
att systemet skall öka de förnybara energikällornas möjlighet att konkurrera med icke 
förnybara energikällor (Energimyndigheten 2009 f). 

Är vindkraft den framtida lösningen för att minimera användningen av fossila bräns-
len? Frågan är intressant med hänvisning till den debatt som pågår om att minska vår 
påverkan på den globala uppvärmningen. Diskussionen har rört höjda bränslekostna-
der och även nya klimatrestriktioner vilka resulterat i prisökningar på elenergi. ”Ef-
fektivare produktionsprocesser hjälper industrin att hålla nere kostnader och [samti-
digt] stärka konkurrenskraften” (Energimyndigheten 2010). Oberoende av gemene 
mans inställning till huruvida vindkraft är bra eller dåligt eller om vindkraft är lös-
ningen på problemet, är det ett faktum att både regeringen och kommunerna gör stora 
satsningar inom detta område.  
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1.2 Problematisering 
Det har skett en stor utveckling när det gäller att producera förnybar energi i Sverige.  
Regeringen och kommunerna har gjort stora satsningar inom detta område (Energi-
myndigheten 2008b). För närvarande pågår en kraftfull satsning på att genomföra ett 
generationsskifte av Gotlands vindkraftverk. Det innebär att det byggs 21 nya vind-
kraftverk till en kostnad av 750 miljoner kronor (Gotlands Tidning 2010) . Även om 
utbyggnaden av vindkraften sker i linje med de mål som regeringen och kommuner-
na har satt upp, föreligger det vissa svårigheter med att etablera nya vindkraftsparker. 
En av svårigheterna ligger i själva finansieringen då ett vindkraftprojekt måste ta 
hänsyn till ett flertal både kostsamma och tidskrävande civilrättsliga avtal. Exempel 
på dessa är miljöfrågor, vindmätningar, utformning och design av vindkraftsparken 
samt en eller flera tillståndsprocesser (Ownpower 2011). En annat stort problem med 
etableringar av vindkraftsparker är exporten av el, då det i dagsläget inte finns någon 
kabelförbindelse med utlandet likaså utnyttjas befintlig elkabel till fastlandet maxi-
malt idag med nuvarande produktion. (Gotlands Tidning 2010).  

I den pågående debatten kring utbyggnaden av vindkraftsparker råder det delade me-
ningar, den stora utbyggnaden av vindkraftsparker möter en allt större kritik. Kritiken 
riktar sig mot att utbyggnaden av vindkraften sker på bekostnad av både miljö och 
ekonomi (Svenska Dagbladet 2010). Det finns de som menar att vindkraft både 
kommersiellt och miljömässigt inte alls är så bra som förespråkarna vill ge sken av.  
Vindkraftsmotståndarna vill gärna påvisa att ”Konsekvenserna av den planerade 
vindkraftsexpansionen är instabilitet i elnätet, dubblerade utbyggnadskostnader och 
svag betalningsvilja vid oregelbundna exportleveranser”(Svenska Dagbladet 2010). 

För gotländsk del har den pågående utbyggnaden av vindkraften mest varit att anse 
som positiv. Utbyggnaden på Gotland har pågått under en längre tid på, sedan avreg-
leringen av kraftmarknaden ägde rum. På Gotland har flertalet olika faser av ekono-
miska innovationer ägt rum vilka alla har syftat till att hitta lösningar på de finansie-
ringsproblem som en nybyggnation av ett vindkraftverk medför. De olika ekonomis-
ka innovationerna, som till viss del avlöst varandra, har varit betydande för vindkraf-
tens utveckling. Frågan vi ställer oss är därför vad ekonomiska innovationer har haft 
för betydelse för vindkraftens utveckling? 

Då det gäller innovationer finns det ett flertal aspekter att reflektera över, och det kan 
inledningsvis vara intressant att undersöka och definiera vad begreppet innovation 
egentligen innebär. Vilka är drivkrafterna som finns bakom förändringen av en eko-
nomisk innovation? En typ av innovationer är de ekonomiska, vad innebär uppkoms-
ten av dessa ekonomiska innovationer för utvecklingen av vindkraft? För att möjlig-
göra en vidare analys för vad uppkomsten av vad ekonomiska innovationer innebär 
för den gotländska vindkraftsindustrin, kan det även vara av intresse att undersöka 
hur den öppna konkurrensutsatta marknaden har påverkat ägandeförhållanden. Från 
tidigare traditionellt statligt ägande till att marknaden idag styrs av privata aktörer.  
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1.3 Problemformulering 
Utifrån resonemanget i problematiseringen har vi kommit fram till följande problem-
formuleringar: 

Vilka typer av ekonomiska innovationer har uppkommit vid investering och finansie-
ring av vindkraft? 

På vilket sätt kan dessa innovationer bidra till en fortsatt utveckling av vindkraften på 
Gotland? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att studera vilka typer av ekonomiska innovationer 
som har uppkommit i och med de nya aktörernas inträde på vindkraftsmarknaden. 
Vidare vad uppkomsten av dessa innovationer kan innebära för utvecklingen av 
vindkraft. Avsikten är även att studera hur de olika aktörerna ser på deras framtida 
utveckling inom vindkraft på Gotland, och om de i nuläget ser några hinder för att 
fortsätta investera och finansiera i vindkraft.  

 

1.5 Avgränsning 
Uppsatsen kommer att begränsas till investeringar och finansieringar av vindkrafts-
parker och uppkomsten av ekonomiska innovationer på Gotland.  
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2 Tillvägagångssätt 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för hur valet av undersökningsmetod har gått 
till, samt en presentation av hur de olika datainsamlingarna har genomförts. För att i 
slutet av kapitlet presentera de fyra personer som har intervjuats samt hur det insam-
lade materialet har bearbetats och använts för vidare analys och slutsats.  
 

2.1 Undersökningsmetod 
Det finns två sätt att generera, bearbeta och analysera den information som samlas in 
i ett forskningsprojekt. Det görs antingen genom kvalitativ metod vilket fokuserar på 
mjuka data som till exempel intervjuer och andra verbala analysmetoder. Det andra 
sättet är kvantitativ metod som fokuserar på mätning och statistiska analysmodeller 
(Patel & Davidsson 2003). Till denna studie har kvalitativ metod valts för att den 
passar bäst till att besvara uppsatsens syfte. Den studie som har genomförts i denna 
uppsats är en kvalitativ, semistrukturerad intervjuserie, som innebär att den intervju-
ade svarar på förutbestämda frågor och eventuella följdfrågor (Bryman & Bell 2005). 
Patton (1990) menar på att många av de frågor man ställer under en sådan här typ av 
intervju går att ställa till samtliga av de personer som intervjuas. Patton (1990) anser 
även att en kvalitativ undersökning möjliggör, om den genomförs på ett korrekt sätt, 
att man kan generalisera den på en större population. 

Patel & Davidsson (2003) menar att i en kvalitativ intervju är båda parterna med och 
skapar ett samtal, denna typ av metod ger även respondenten ett stort utrymme att 
utforma sina svar med egna ord. Skribenterna ansåg att det var av stor vikt att kunna 
ställa följdfrågor vid intervjutillfällena, detta på grund av att respondenterna har olika 
bakgrunder samt att de förutbestämda frågorna kanske inte täcker de områden som 
kan vara intressant för studien. Den forskningsmetod som valdes i denna studie var 
den semi-strukturerade intervju modellen, då den ger utrymme till följdfrågor och 
fördjupningar inom vissa områden. Den semi-strukturerade intervjuformen, till skill-
nad från den ostrukturerade formen, är att intervjun görs med hjälp av bestämda te-
man och förberedda frågor vilket minskar risken att väsentliga områden som innan 
var tänkta att tas upp missas (Bryman & Bell 2005) 
 

2.2 Datainsamling 
Datainsamlingen som har genomförts i denna uppsats kommer från både sekundärda-
ta och primärdata. Holme & Solvang (1997) anser att sekundärdata är den typ av data 
som genererats genom att författarna återanvänder tidigare teorier och modeller, me-
dan primärdata är den information som framkommer genom att författarna själva 
genomför till exempel intervjuer eller enkäter.  

Den typ av sekundärdata som presenteras i denna uppsats är dels vetenskapliga artik-
lar och tidigare teorier som beskriver uppkomsten av ekonomiska innovationer. Des-
sa kommer i första hand att användas i kapitel ett, kapitel tre och slutligen i kapitel 
fem. I denna uppsats kommer de primära källorna bestå av de fyra intervjuer som har 
genomförts och dessa presenteras sammanställda i kapitel fyra för att belysa de inno-
vationer som har uppkommit i och med investeringar och finansieringar av vindkraft. 
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För att till en början söka litteratur inom ämnet genomfördes sökningar både på bib-
liotekets databas och via internet. Några av sökorden var, vindkraftens utveckling, 
innovationer och industriell utveckling. En stor del av de dokument som var av in-
tresse för denna studie återfanns hos energimyndligheten. Energimyndigheten är en 
statlig förvaltningsmyndighet för frågor som behandlar användning och försörjning 
av energi. Övriga dokument som veteskapliga artiklar som har använt hittades på 
bibliotekets databas. 

2.3 Val av intervjupersoner 
Den urvalsprincip som har använts i uppsatsen för att få kontakt med respondenterna 
är den så kallade snöbollsprincipen. Vilket innebär att forskaren tar kontakt med en 
liten grupp respondenter och använder sedan dem för att få kontakt med fler personer 
som är lämpliga för undersökningen (Bryman & Bell 2005).  

Skribenterna valde tidigt i arbetet att kontakta vindkraftsavdelningen vid Högskolan 
på Gotland, där de kom i kontakt med Stefan Ivanell, universitetslektor i energitek-
nik, det framkom att Claes Nilsson på Swedbank Gotland var kunnig inom området. 
Kontakt upprättades i ett tidigt skede med Handelsbanken på grund av skribenternas 
förkunskaper i ämnet, då de visste att banken nyligen hade finansierat vindkraftverk 
på Gotland. Detta ledde till att det skapades en kontakt med Catarina Bylund, Kon-
torschef på Handelsbanken i Slite. Kontakten med Ownpower Gotland genererades 
tack vare att Catarina Bylund är gift med Ownpowers VD Göran Bylund. Kontakten 
med Ingvar Britse ordförande i samfälligheter Gotlandsvind, upprättades då skriben-
terna ansåg att det var av intresse för studien att genomföra en intervju med en orga-
nisation som var bland de första att investera i vindkraft på Gotland.  

Undersökningen är utformad som en fallstudie där urvalet av respondenterna har 
grundat sig på att alla fyra aktörer är verksamma och har olika erfarenheter inom 
vindkraft. Detta för att kunna skapa en god bild över den gotländska vindkraftsmark-
naden. De personer som har intervjuats är:  

Catarina Bylund, kontorschef på Handelsbanken i Slite och har arbetat med vind-
kraftsfinansieringar i sju år.  

Göran Bylund VD på Ownpower Gotland och har arbetat med vindkraftsfrågor sedan 
1990- talet.  

Ingvar Britse, ordförande i Samfälligheter Gotlandsvind som är Sveriges första vind-
kraftssamfällighet och var de första som byggde vindkraftverk på Näsudden.  

Claes Nilsson arbetar i en kompetensgrupp på Swedbank som enbart arbetar med 
vindkraftsfrågor. 

 

2.4 Genomförande av intervjuer 
Innan intervjuerna genomfördes skickades frågorna till respondenterna för att de 
skulle få vetskap om syftet med undersökningen (Bell 2006). Patel & Davidsson 
(2003) menar att det är viktigt att den som ska hålla i intervjun förbereder sig genom 
att vara påläst så att man även kan ställa eventuella följdfrågor samt att se om de be-
fintliga frågorna är utformade så att de täcker de områden som är aktuella för studien. 
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Båda författarna var med på samtliga intervjuer och turades om att ställa frågor till 
respondenten och föra anteckningar för att på så sätt kunna få ut så mycket som möj-
ligt av själva intervjuerna. Intervjuerna innehöll elva stycken grundfrågor (se bila-
ga1) som sedan följdes upp med följdfrågor som dök upp efter hand. Intervjuerna tog 
cirka en timma vardera att genomföra och de spelades in med hjälp av mobiltelefon 
belägen mellan författarna och respondenterna. Inspelningen gjordes för att senare 
kunna spelas upp och transkriberas och slutligen sammanfattas. Bryman & Bell 
(2005) menar att det finns flera fördelar med att spela in intervjuerna, eftersom det 
ges möjlighet att lyssna igenom frågorna i efterhand vilket underlättar för vidare 
transkribering och ökar validiteten på undersökningen.  

 

2.5 Tillvägagångssätt och metod för analys 
När samtliga intervjuer var genomförda lyssnades dessa igenom och transkriberades 
ordagrant, detta var otroligt tidskrävande men ansågs nödvändligt för att responden-
terna skulle kunna godkänna det som framkommit under de olika intervjuerna. Efter 
transkriberingen, sammanställdes och sammanfattades de olika intervjuerna under 
olika kategorier, detta gjordes för att det skulle bli lättare att överskåda de ekonomis-
ka innovationer som framkommit i de olika intervjuerna (Bryman & Bell 2005). 
Sammanställningarna finns presenterade under empiriavsnittet i kapitel fyra. I kapitel 
fem finns de sammanställda intervjuerna som genomförts presenterade, samt att re-
sultatet av studien har analyserats och kopplats till den teoretiska referensramen. 
Analysen har sin utgångspunkt i de teorier och artiklar, samt det empiririska material 
som arbetet grundat sig på. Uppsatsens slutsats och diskussion finns presenterade i 
kapitel sex.  
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3 Ekonomiska innovationer 
Detta kapitel kommer inledningsvis redogöra för de tidigare utvecklingsteorierna, när 
det gäller ekonomiska innovationer och kopplingen till den tekniska utvecklingen. 
För att möjliggöra en förståelse för vad uppkomsten av ekonomiska innovationer 
innebär vid investering och finansiering av vindkraft, kommer den teoretiska refe-
rensramen vidare att behandla olika dimensioner och typer av innovationer. Kapitlet 
avslutas med en studie, som skildrar resultatet av vad senare forskning har kommit 
fram till när det gäller ekonomiska innovationer inom vindkraften. 

Då det finns ett flertal olika förklaringar till vad en innovation innebär, är det inte 
helt självklart hur termen definieras. Nationalencyklopedin förklarar innovation som 
att “förnya, åstadkomma något nytt, förlopp genom vilket nya idéer, beteenden och 
tillvägagångssätt vinner insteg i ett samhälle och sedan sprider sig “ (Nationalencyk-
lopedin 2011). Enligt Rogers (1995) innebär innovation inte bara ny teknik utan ock-
så nya idéer, nya lösningar eller nya koncept. Hans teori grundar sig på att om den 
uppfattas som ny av sina användare är det en tillräcklig förutsättning för definiera 
den som en innovation. Remneland (2010) å andra sidan anser att det är omöjligt att 
hitta en allmän vedertagen definition av termen innovation, då det finns en uppsjö av 
förklaringar. Men att när man i dagligt tal pratar om en innovation, associeras den till 
“kreativitet, teknologi och/eller lönsamhet” (Remneland 2010 s. 27).  

När vi fortsättningsvis pratar om innovationer i denna uppsats, utgår vi från följande 
definition: att göra något nytt/annorlunda och ta befintliga tillvägagångssätt och sätta 
in i nya miljöer (Schumpeter 1994; Remneland 2010; Tidd et al 2005; Christian-
sen1997). 

 

3.1 Innovationer i den ekonomiska utvecklingsteorin 
En av de personer som har haft störst inflytande på teorier om tillväxt och industriell 
utveckling utifrån ett dynamiskt marknadsorienterat perspektiv är nationalekonomen 
Schumpeter. Detta genom att i början av 1900-talet propagera för vikten av att införa 
begreppen entreprenörskap och innovation och kopplingen till den ekonomiska ut-
vecklingen (Johansson & Karlson 2002). Shumpeters teori om konjunkturcykeln kan 
sammanfattas enligt följande “En entreprenör gör en innovation; andra entreprenörer 
lockas av vinsten och följer hans fotspår; och snart börjar en vågrörelse arbeta sig 
igenom hela det ekonomiska systemet” (Schumpeter 1994 s.46).   

När Schumpeter på 30-talet pratade om innovationer, menade han införandet av ban-
brytande förändringar. Men med tiden tonade han ner kravet på kriterierna på inne-
börden av en innovation, och inkluderade även innovationer som innebar mindre 
revolutionerande förändringar (Remneland 2010). Schumpeter (1994) definierar in-
novationer som: förändringar i produktionsfaktorer som inte går att dela upp i oänd-
ligt små steg. Detta ger en förklaring enligt honom varför innovationer inte fungerar 
likadant som kontinuerliga ekonomiska förändringar, ett exempel på en sådan eko-
nomisk förändring är en befolkningsökning som leder till att tillgången på arbetskraft 
ökar med några procent om året och därmed inte rubbar det ekonomiska systemet. 
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Innovationer kan istället just liknas vid en vågrörelse som inte fördelas utan koncent-
reras till vissa tidpunkter.  

Schumpeter (1994) menar vidare att för att kunna skapa en modell för den ekono-
miska processen över tid, är det nödvändigt att bortse från vad han kallar yttre fakto-
rer, vilka påverkar ekonomin och den värld vi lever i, i en viss riktning. Exempel på 
yttre faktorer är krig, naturkatastrofer, förändringar i handelspolitiken och sjukdo-
mar. Enligt Schumpeter (1994) är de yttre faktorerna enbart några av de faktorer som 
har inflytande och skapar ekonomiska förändringar, men betonar att innovationer 
uppkommer på grund av människors eviga strävan och vilja  att kontinuerligt föränd-
ra och förbättra produktionstekniken, erövra nya marknader och införa nya varor. 
När något nytt väl har skapats, är det inte bara enklare att göra samma sak igen utan 
det underlättar även att göra liknande saker i olika riktningar.  

Ovanstående teorier är intressanta eftersom de förklarar utvecklingen av olika inno-
vationer. Detta går även att tillämpa på utvecklingen av vindkraft och de faser som 
finansiering av vindkraftsparkerna har genomgått. Innovationer är något som under 
längre tid har utvecklats och faktorer som spelar in är även hur samhällsutvecklingen 
ser ut. Gällande vindkraft har synen på förnyelsebar energi ändrats avsevärt över tid, 
vilket även det varit en bidragande orsak till hur de ekonomiska innovationerna sett 
ut på den gotländska vindkraftsmarknaden.    

 

3.2 Olika dimensioner av innovation 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Figur 1 Olika dimensioner av innovation (Källa: Tidd et al 2005 s. 12) 

Figuren visar en sammanställning av två aspekter på en innovation. Den vänstra si-
dan av skalan visar exempel på inkrementella innovationer, som kan beskrivas som 
en förbättring av det som redan görs. Den högra sidan av skalan visar exempel på 
absolut radikala innovationer, dessa innovationer är de som är helt nya för den kon-
text de verkar inom. 
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Ett flertal forskare har sedan Schumpeter presenterade sina idéer utvecklat teorier om 
innovation. Tidd et al (2005) förklarar begreppet som en förändring, och de anser att 
en förändring kan visa sig i olika former. De menar vidare att en innovation drivs av 
förmågan att se samband, att identifiera möjligheter och dra nytta av dem för att nå 
bästa möjliga resultat. Tidd et al (2005) har delat upp innovationer i fyra kategorier 
och kallar dem the 4P´s of innovation. 

• Produkt – Förändringar av produkter/ tjänster som en organisation erbjuder. 
• Process – Förändringar på det sätt som de skapas och levereras. 

• Position – Förändringar i den kontext som produkterna/tjänsterna införs. 
• Paradigm – Förändringar i de underliggande mentala modellerna som ligger 

till ram för vad organisationen gör. 

Vidare menar Remneland (2010) att ett vanligt sätt att klassificera innovationer är 
efter vilken typ av nyhetsgrad den har kopplad till sig, från inkrementella till radika-
la. Inkrementella innovationer bygger på löpande förbättringar av det som redan 
görs, de sker i mindre steg och grundas på tidigare existerande kunskapsbas. Radiala 
innovationer är de som är helt nya för den kontext de verkar inom och omformar 
förutsättningarna för densamma (Tidd et al 2005; Remneland 2010). 

Den gotländska vindkraftmarknaden har utvecklats i olika steg vilket är något som 
ovanstående teorier går att relatera till. Utveckling av såväl vindkraftverken som de 
ekonomiska innovationerna har skett i omgångar där flera olika steg fört utveckling-
en framåt. Tekniken och ekonomiska lösningar för att finansiera vindkraftparkerna 
har under åren sedan avregleringen av elmarknaden förändrats och förfinats avsevärt. 
Detta teoriavsnitt beskriver hur gamla teorier kan användas i nya sammanhang vilket 
även är något som går att tillämpa vid ekonomiska innovationer. Ofta handlar det om 
att de som producerar el vill bli bättre och mer lönsamma än tidigare inom sina verk-
samhetsområden.   

 

3.3 Befästande och disruptiva innovationer 
Christensen (1997) anser att radikala innovationer kan delas in i befästande och dis-
ruptiva (förstörande). Disruptiva innovationer kan förklaras som en innovation som 
”stör” en redan befintlig marknad och kan beskrivas som innovationer som endera 
skapar nya marknader eller förbättrar en produkt eller tjänst på ett sätt som markna-
den inte förväntar sig. Med det menar Christensen (2007) att de disruptiva innovatio-
nerna vanligtvis växer sig starka i utkanten av marknaden, vilket medför att de stora 
aktörerna inte vill investera i dem och ser dem inte heller som något hot till deras 
egna verksamheter. Det resulterar i att de disruptiva innovationerna inte väljer att 
konkurrera på den redan befintliga marknaden utan skapar istället egna marknader. 
Detta för att på längre sikt manövrera ut de stora aktörerna som inte följt med i ut-
vecklingen. I motsats till disruptiva innovationer har inte befästande innovationer 
någon direkt effekt på marknaden, då befästande innovationer kan förklaras med att  
ett företag försöker ta en existerande marknad från en innevarande konkurrent.  
Enligt Christensen (1997) är innovatörens dilemma en viktigt och fascinerande studie 
om sambandet mellan organisationskultur och förmågan till förnyelse. Nya organisa-
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tioner förnyar lättare med banbrytande teknik eftersom de inte är bundna till föråld-
rade värderingar eller organisatoriska normer. Dock betonar Christensen (1997) att 
det finns ett flertal innovationsdilemman som aktörer på marknaden ofta ställs inför. 
Christensen (1997) menar vidare att det finns många anledningar till varför företag 
misslyckas i sitt försök att vinna marknadsandelar genom att vara innovativa, exem-
pel på detta är; byråkrati, dålig planering, kortsiktiga investeringar och otillräckliga 
kunskaper och resurser. De huvudsakliga innovationsdilemman som aktörer på 
marknaden ofta ställs inför är: 

• Marknadens framsteg är skild från de tekniska framstegen, kunderna vet inte 
alltid vad de behöver. 

• En innovation kräver en resursfördelning som kan vara svår för aktörerna att 
genomföra. 

• Disruptiva teknologier behöver en ny marknad, gamla kunder blir mindre re-
levanta. Oftast är det inte ett tekniskt problem, utan problemet ligger i att 
marknadsföra det nya konceptet. 

• Organisationer har ofta en smal spetskompetens. Nya marknader möjliggörs 
av disruptiva teknologier och kräver att organisationen har en bredare kompe-
tens och kapacitet. 

• Att upprätthålla och stegvis förbättra redan etablerad teknik (befästande inno-
vationer) skiljer sig från att införa ett nytt koncept (disruptiva innovatio-
ner)som är av värde för företaget. 

• Det är inte alltid positivt att vara ledande inom revolutionerande teknik men 
inte heller att alltid vara en efterföljare. Disruptiva innovationer belönar dock 
ledare. 

Vindkraft på Gotland går att betrakta som en relativt ny marknad då elmarknaden i 
sin helhet varit statligt styrd under lång tid. När marknaden nu är avreglerad finns det 
dock ett flertal risker förknippade med att investera i vindkraftsparker. Teorierna 
ovan redogör för att det krävs viss kompetens för att lyckas på en marknad och att 
förbättringar ständigt krävs för att bibehålla konkurrenskraft. Många gånger handlar 
det om att hitta effektivare lösningar genom att ständigt söka förbättringar som ent-
reprenör på vindkraftsmarknaden. Det finns dock risker kombinerade med att föränd-
ra såväl teknik som finansieringslösningar. Teorin ovan beskriver till exempel att det 
kan vara klokt att ibland avvakta för att se vad som visar sig vara en effektiv lösning 
hos en konkurrent.     

 

3.4 Innovationssystem och den teknologiska utvecklingen 
Enligt Carlsson & Eliasson (2003) är teknologiska innovationer av stor vikt för den 
industriella utvecklingen och de anser att den ekonomiska tillväxten kan ses som en 
process där entreprenörskap och innovationer har en grundläggande betydelse. Jo-
hansson & Karlsson (2002) har därför vidareutvecklat teorin om teknologiska sy-
stem, som kan definieras som “ett nätverk av aktörer som integrerar med varandra 
inom ett specifikt teknikområde med viss institutionell infrastruktur för att skapa, 
sprida och använda teknologi” (Johansson & Karlsson 2002 s.49).   

Enligt Johansson & Karlsson (2002) kan det teknologiska systemet delas upp i tre 
dimensioner, den kognitiva-, den organisatoriska-, och den ekonomiska dimensionen. 
Där den kognitiva dimensionen representerar det kluster av kunskap och teknologi 
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som är nödvändig för att skapa nya tekniska möjligheter. Den organisatoriska dimen-
sionen handlar om den nätverksbaserade interaktionen mellan olika aktörer i skapan-
det av dessa nya teknologier. Slutligen innehåller det teknologiska systemet den eko-
nomiska dimensionen där Carlsson & Eliasson (2003) menar att varje uppsättning av 
tekniska möjligheter kan ge upphov till en mängd olika affärsmöjligheter. 

 Johansson & Karlsson (2002) menar vidare att det är innovationer som driver den 
tekniska utvecklingen framåt och för att en innovation ska bli framgångsrik på mark-
naden krävs det att hela kedjan av aktörer är representerade (kunder, innovatörer, 
entreprenörer, venturekapitalister samt industrialister). Deras olika bedömningar och 
värderingar är av stor vikt för en innovations framgång. Johansson & Karlsson 
(2002) betonar att om enbart ett fåtal aktörer är representerade, är risken stor att pro-
dukten helt enkelt förkastas innan den når ut på marknaden. Vare sig företag eller 
innovationer som betraktas var och en för sig kan förklara mekanismerna bakom 
tekniska och ekonomiska förändringar. Det är därför en nödvändig förutsättning att 
anta ett systemperspektiv där flera olika aktörer interagerar med varandra.  

Teorierna ovan beskriver hur affärsverksamheter har många olika deltagare. Vid 
vindkraftsutbyggnad krävs det exempelvis kunder, riskkapitalister, företagare etcete-
ra. Vid vindkraftsutveckling krävs det kunskap från flera olika aktörer för att ett ent-
reprenörskap ska bli framgångsrikt. I korthet är relevant kunskap avgörande för att nå 
framgång inom vindkraftsindustrin, men även tillgång till ett brett nätverk av kontak-
ter vilket i förlängningen leder till ett ökat antal affärsmöjligheter.   

 

3.5 Process för teknologiska innovationssystem 
Bergek, Jacobsson, Carlsson, Lindmark & Rickne (2008) har utvecklat ett nytt sy-
stemtänkande när det gäller innovationssystem. Detta presenterar de i en process 
bestående av sex steg: 

Steg 1. Definiera innovationssystemet, det är inte alltid helt enkelt att definiera och 
identifiera ett innovationssystem och forskaren måste göra flera val och avgränsning-
ar för att kunna avgöra vilket fokus som innovationssystemet ska ha. Det fösta steget 
innebär att man fastställer utgångspunkterna för analysen. 
Steg 2. Identifikation av komponenterna, under detta steg gäller det att identifiera 
aktörer. Detta behöver inte bara vara aktörer inom själva organisationen utan kan 
även vara aktörer i företagets omgivning som leverantörer, bransch organisationer 
med flera.  
Steg 3. Kartlägga funktionella mönster inom innovationssystemet, i detta steg rör 
man sig från struktur till funktion, syftet med detta steg är att kunna kontrollera hur 
väl de funktioner som finns inom innovationssystemet analyserar det som man är ute 
efter. 
Steg 4. Bedömning av funktionaliteten hos innovationssystemet, i detta steg så 
har nu forskaren fått en beskrivning av hur väl processen fungerar, det vill säga styr-
kor och svagheter hos innovationssystemet. 
Steg 5. Identifiera mekanismer som antingen driver eller bromsar utvecklingen 
mot det gemensamma målet 
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Steg 6. Specificering av nyckelproblem som är relaterade till de olika mekanis-
merna, när de specifika processerna nu är tydliggjorda så kan man se vilka processer 
som blockerar eller hjälper till för att få det önskade funktionella mönstret på innova-
tionssystemet.  

När det gäller vindkraftutveckling är det viktigt att som entreprenör undersöka vilka 
styrkor och svagheter som en investering medför. Att investera i vindkraftverk på 
Gotland är en förhållandevis stor investering varför olika ekonomiska innovationer 
uppstått. Vid en större investering är det av vikt att undersöka vilka möjligheter och 
risker man tar som entreprenör. Detta är något som ovanstående stegmodell beskriver 
med styrkor och svagheter i steg 4. Vidare är det viktigt att ha kunskap om vilka hin-
der som på sikt kan uppstå inom ett område, ett exempel på detta kan vara de framti-
da potentiella svårigheterna att distribuera överskottsel till fastlandet. Genom att ana-
lysera det fält man verkar inom går det att identifiera och vidtaga åtgärder mot tänk-
bara flaskhalsar.  

 

3.6 Innovationer och utvecklingen av den danska vindkraften 
Andersen & Drejer (2008) studie grundar sig på att det råder kontrasterande åsikter 
när det gäller hur olika delar av litteraturen behandlar innovationsaktiviteter. Där den 
ena sidan av litteraturen föreskriver att innovationer som är komplexa och är av sys-
tematisk karaktär inte bör fördelas mellan flera aktörer. Där den andra sidan anser att 
en distribuerad organisation kan vara, det mest effektiva sättet att organisera innova-
tiva processer under osäkra och snabbt föränderliga förhållanden. Andersen & Drejer 
(2008) menar att båda dessa två kontrasterande åsikter förbiser komplexiteten i hur 
det fungerar i praktiken. Enheten för analysen är flera olika danska aktörer som del-
tar i produktionen av vindkraftsgeneratorer på det industriella området. Orsaken till 
att de inte valde att studera enskilda företag menar Andersen & Drejer (2008) beror 
på den starka graden av ömsesidigt beroende mellan aktörerna inom vindkraftsindu-
strin. 

Resultatet av Andersen & Drejers (2008) studie visar att vikten av enskilda aktörers 
strategiska avsikter är av avgörande betydelse för förståelsen av hur nätverket mellan 
aktörerna fungerar. Detta på grund av att ett nätverk består av många olika aktörer, 
alla med en unik uppsättning individuella strategier och unika relationer till andra 
företag både i och utanför branschens område. Andersen & Drejer (2008) menar vi-
dare att nätverkandet och kunskapsdelningen mellan olika aktörer inom vindkraftsin-
dustrin är ett effektivt sätt att organisera innovativa processer på den komplexa vind-
kraftsmarknaden.  

Inom vidkraftsindustrin kan det vara bättre att dela med sig av kunskap och erfaren-
heter inom branschen än att alla ska ”uppfinna hjulet” på egen hand. Teorierna ovan 
beskriver hur aktörer inom en bransch kan vara ömsesidigt beroende av varandra för 
att lyckas. Ett exempel är att det krävs en avsevärd överproduktion av elenergi på 
Gotland för att staten ska satsa på att utöka möjligheterna till elexport. För att det ska 
vara försvarbart att utöka möjligheterna till elexport krävs det att de som verkar inom 
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den gotländska vindkraftsmarknaden organiserar sig och samarbetar för att nå bästa 
möjliga utfall.    

 

3.7 Operationalisering 
Figur 2 visar en sammanvägning av de teorier som är presenterade i kapitlet.  Ett 
vanligt sätt är att klassificera ekonomiska innovationer efter den nyhetsgrad de har 
kopplad till sig. De kan kategoriseras som inkrementella, radikala och eller radikal-
disruptiva.  

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Olika kategorier av innovationer (Källa: Egen bearbetning) 
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4 Empiri 
I kapitlet presenteras först viktig bakgrundsinformation till vindkraftens utveckling i 
Sverige, för att därefter smalna av mot hur utvecklingen har sett ut lokalt på Gotland 
samt redogöra för vindkraftens utveckling för framtiden. I andra delen av kapitlet 
presenteras resultatet av de fyra intervjuer som utfördes på Gotland med Handels-
banken, Swedbank, Ownpower AB och Samfälligheten Gotlandsvind. Istället för att 
presentera intervjuerna var och en för sig, är de uppdelade efter de områden som in-
tervjuerna behandlade, för att tydliggöra kopplingen mellan teori, praktisk metod och 
resultat. Kapitlet avslutats med att redogöra för vindkraftens framtida utveckling på 
Gotland, och vad densamma innebär för de aktörer som verkar inom branschen.  

Figur 2 visar att vindkraftsproduktionen har ökat kraftigt sedan mitten av 90-talet. De 
två främsta anledningarna till denna utveckling är dels regeringsbeslutet 1996, och 
dels införandet av elcertifikatsystemet 2003 (Energimyndigheten 2010; Energimyn-
digheten 2009 f).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3 Vindkraftens utveckling (Källa: Energimyndigheten 2009 g s.7) 

 

4.1 Vindkraft 
Vindkraftverk är ingen ny uppfinning, det fanns vindkraftverk i både Kina och Japan 
redan för 3000 år sedan, men då användes det för andra saker än för att producera el 
(Energimyndigheten 2009 d). Enligt Wizelius (2007) tog den moderna vindkraften 
fart under 1970- talet när oljekrisen skakade om västvärlden. Under de senaste de-
cennierna fram till idag har vindkraften utvecklats från att vara en alternativ energi-
källa till att vara en snabbt växande industribransch (Energimyndigheten 2008 a). 

Regeringens nya planeringsram som sträcker sig fram till år 2020, innebär att 30 TW 
av Sveriges energiproduktion ska komma från vindkraft. Det kommer då krävas att 
mellan 3000 till 5000 nya vindkraftverk måste byggas för att uppnå den kapacitet 
som planeringsramen föreskriver (Energimyndigheten 2008 a).  



 

 15 

Det första moderna vindkraftverket uppfördes på Gotland år 1983 och sedan dess har 
utvecklingen och utbyggnaden följt varandra parallellt. De tidigaste vindkraftverken 
var inte högre än tjugo meter till skillnad mot de vindkraftverk som installeras idag 
som är närmare hundra meter höga. Det pågår för närvarande en generationsväxling 
av vindkraftverk på Näsudden, som kommer att bidra till att den totala effekten på 
samma yta kommer att fyrdubblas. Detta tack vare att de nya vindkraftverken är 
mycket mer effektiva än de som står där idag (Länsstyrelsen Gotlands län 2011).  

 

4.2 Gotlands energidialog 2011 
Enligt Gotlands energidialog (2011) har Region Gotland som vision att Gotland ska 
bli världsledande inom miljöfrågor och energianvändning. Ett av de tidigare uppsatta 
målen var att 45 % av Gotlands elproduktion under år 2010 skulle komma från för-
nyelsebar energi, detta mål uppnåddes. Region Gotland har nu som mål att i framti-
den bli en av de tio bästa regionerna i Sverige när det gäller miljöfrågor. Detta för att 
verkligen tänja gränserna och för att så bra som möjligt kunna hantera miljö och 
energifrågor i framtiden. Det framkommer även att inom de närmaste åren kommer 
mer än 50 % av Gotlands energiförbrukning bestå av förnybar energi.  

År 2012 förväntas den maximala kapaciteten på 195MW vara uppfylld. Det kommer 
därför krävas att det gotländska elnätet byggs ut och att man förbinder Gotland och 
fastlandet med nya elkablar. Svenska kraftnät som äger stamnätet i Sverige projekte-
rar i dagsläget två stycken nya kablar till fastlandet, dessa kommer generera 500MW 
vardera, vilket dock kräver att även det lokala elnätet byggs ut.  

 Den regionala planen på 1000MW vindkraft och de nya installerade elkablarna till 
fastlandet kommer förhoppningsvis att möjliggöra storskalig export av förnybar 
energi. Vilket kan leda till att Gotland kan komma att producera 250 % av sin egen 
energianvändning, och därmed öka omsättningen på förnybar energi med upp till två 
miljarder kronor per år. Följden blir ökade inkomster och bidrar även till att skapa 
fler arbetstillfällen på Gotland.  

 

4.3 Elcertifikat 
Under hösten 2000 beslutade riksdagen om propositionen som bland annat innehöll 
stöd till elproduktionen från förnybara energikällor. Samtidigt tillsattes också elcerti-
fikatsutredningen (N2000:07) med uppgift att utforma ett system för certifikathandel 
baserat på kvoter för användningen av el från förnybara energikällor (SOU 2001:2 
007).  

”Elcertifikat är ett verktyg för att på lång sikt uppnå ett uthålligt energisystem byggt 
på förnybara energikällor. Eftersom att det är långa ledtider för att förändra ett natio-
nellt elsystem krävs det att verktygen skapas och implementeras snarast. Utredaren 
bedömer därför att det nationella systemet för kvotbaserade certifikat bör startas 1 
jan 2003” (SOU 2001:2 007 s. 33). 
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Investeringsstöd, driftbidrag och miljöbonus gällde till och med utgången av år 2002. 
Enligt direktiven till utredningen skulle det nya certifikatsystemet ersätta det dåva-
rande riktade stödet. Den 1 maj 2003 infördes det elcertifikatsystem som idag styr 
Sveriges elmarknad, detta är ett marknadsbaserat kvotsystem som syftar till att öka 
produktionen av förnyelsebar energi. En anläggning som producerar förnybar energi 
kan få elcertifikat som längst i 15 år. De olika producenterna som blir tilldelade el-
certifikat är de som producerar: vindkraft, solenergi, vågenergi, geometrisk energi, 
biobränsle, vattenkraft, torv i kraftvärmeverk (Energimyndigheten 2009 b). 

Detta innebär att alla energibolag som tillverkar förnybar energi i Sverige får ett el-
certifikat för varje MW av förnybar energi de tillverkar (Energimyndigheten 2009 e). 
Det betyder att de elleverantörer som inte tillverkar förnybar energi måste köpa el-
certifikat för att uppnå den kvot som är satt för det året. Detta kontrolleras sedan av 
energimyndigheten så att alla svenska energibolag har köpt den mängd elcertifikat 
som krävs för att fylla den fastställda kvoten (Energimyndigheten 2009 f). 

 

4.4 Kvotplikt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4 Kvotplikt (Källa: Egen bearbetning) 

Figur 3 illustrerar hur kvotnivåerna har förändrats från år 2003 då elcertifikatsyste-
met infördes till och med år 2035. För år 2011 är kvoten 17,9%.  

En lämplig kvotstorlek ska motsvara hur väl denna kvot bidrar till att generera ett 
lämpligt pris på elcertifikaten så att den önskade effekten på utvecklingen av förny-
bara energikällor kan uppnås. Sverige hade fram till 1 jan 1996 en nationell elmark-
nad med företag som verkade i monopol, där prissättningen var kostnadsorienterad. 
Det fanns en stor andel kommunalt ägda energiföretag, prissättningen av el för dessa 
var en kommunal fråga, vilken avgjordes i kommunfullmäktige. Under 1990-talet 
genomfördes stora strukturella förändringar på elmarknaden, där alla de nordiska 
länderna har genomfört en fullständig avreglering av kommunalt ägande (SOU 
2001:77). 
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Lagen om kvotplikt styr hur stor andel elcertifikat som elkonsumenter är skyldiga att 
inneha i förhållande till den totala konsumtionen. ”De kvotpliktiga är elleverantörer 
som levererar el till elanvändare, även elanvändare i den utsträckning de har använt 
el som de själva producerat, importerat eller köpt på den nordiska elbörsen” (Lag 
2003:113 kap 4 § 1). 

 

4.5 Respondenternas syn på vindkraftsutbyggnad1 
Utbyggnaden av vindkraft är beroende av att det finns finansiering av uppbyggnad 
och drift av vindkraftsanläggningar. I detta avsnitt presenteras några ekonomiska 
innovationer som har uppstått inom vindkraftsprojekt på Gotland. 

 

4.5.1 Utvecklingen av vindkraft på Gotland 

Att det har skett en betydande utveckling när det gäller vindkraften de senaste 20-25 
åren är samtliga fyra aktörer överens om (Bylund C.; Bylund G.; Britse & Nilsson). 
En av anledningarna till detta menar Bylund G. beror på att det skett stora föränd-
ringar på marknaden för vindkraft. Med förändringar menar Bylund G. både den tek-
niska utvecklingen och de nya möjligheterna som regeringsbeslutet om att öppna upp 
vindkraftsmarknaden för privata investerare medförde. Även Britse förklarar att det 
var först när marknaden öppnades upp för privatpersoner/företag att börja investera, 
som det började byggas storskaligt. Det privata ägandet har främjat vindkraftens ut-
veckling och inspirerat allt fler att investera i och bygga vindkraft.  

 Att efterfrågan för att investera i vindkraft har ökat kraftigt de senaste åren är något 
både Bylund C. & Nilsson tydligt har märkt i egenskap av kreditgivare. Som det ser 
ut idag har de fler förfrågningar från företag och privatpersoner än vad de har kapaci-
tet att hantera. Även Britse menar att det har uppkommit ett flertal innovationer tack 
vare vindkraftens utveckling, då både marknaden och utbyggnaden av vindkraftverk 
har ökat kraftigt de senaste 20 åren. Det har inneburit att den tekniska utvecklingen 
har gått framåt med stormsteg, då de verk som byggs idag både är större, tystare och 
effektivare än gårdagens. Resultatet av de nya vindkraftverken är att de är mera lön-
samma då de producerar mer el. Det har resulterat i intresset att investera i vindkraft 
har ökat kraftigt, då allt fler ser att vindkraft är en lönsam investering. 

Enligt Nilsson är en av grundbultarna för vindkraftsutvecklingen att regelverken har 
ändrats med tiden. Detta har bland annat lett till att det blivit enklare att hitta platser 
som är lämpliga att bygga vindkraftverk på, då det finns områden som redan i förväg 
är utpekade av länsstyrelsen. Nilsson menar vidare att detta i sin tur har genererat den 
tekniska utveckling som har varit nödvändig för att vi idag har vindkraftverk som 
kan producera så mycket el att vi kan nå upp till regeringens mål om 30TW år 2020. 

                                                
1 Detta avsnitt bygger på intervjuer med: Britse Ingvar, 2011-04-08, ordförande i Samfälligheter Got-
landsvind; Bylund Göran, 2011-04-07, VD Ownpower Gotland AB; Bylund Catarina, 2011-04-07, 
kontorschef på Handelsbanken Slite; Nilsson Claes, 2011-04-12, ansvarig för vindkraftsfinansieringar 
på Swedbank. 
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I takt med att den tekniska utvecklingen gått framåt, har även lönsamheten ökat. Det 
har medfört en större trygghet för kreditgivare att finansiera vindkraften. 

 

4.5.2 Elcertifikat  

Britse; Bylund G. & Nilsson anser att elcertifikaten är otroligt viktiga för den fortsat-
ta utvecklingen på den svenska vindkraftsmarknaden. Britse förklarar att 20 % av en 
samfällighets intäkter kommer från elcertifikaten, på grund av det kan de hålla sina 
vindkraftverk i bra kondition. Eftersom man bara kan få bidrag i 15 år som det ser ut 
idag, kommer det inom de närmaste åren att påverka de som har haft sina vindkraft-
verk så länge att de inte längre får några nya elcertifikat. Bylund G. & Nilsson häv-
dar att regeringen och riksdagen skulle kunna kontrollera kvotplikterna och då göra 
vindkraftsmarknaden ännu mer attraktiv att verka inom. Ett förslag skulle kunna vara 
att förlänga tidsperioden, ett annat att höja kvoten, så att de elbolag som inte tillver-
kar tillräckligt mycket förnybar energi blir tvungna att köpa in mer elcertifikat. Även 
Britse anser att en kontroll av kvotplikterna är ett bra förslag, då de skulle kunna 
fortsätta att hålla sina vindkraftverk fungerande under många år framöver.  

Nilsson menar vidare att elcertifikaten inte belastar stadskassan utan belastar de per-
soner som använder och förbrukar energin, vilket i slutändan betyder, att ju mer 
energi man gör av med desto mer kommer man att få betala. Elcertifikatmarknaden 
är inte stabil utan certifikaten handlas på en börs och Bylund G. betonar att ett nytt 
beslut måste tas för att inte vindkraftmarknaden återigen ska somna in och dö. By-
lund G. hävdar att insomningen på vindkraftsmarknaden kommer att bero på ett pris-
fall på elcertifikaten, detta på grund av att det finns så många gamla vindkraftverk 
som inte längre kommer tilldelas några nya elcertifikat. 

 

4.5.3 Samfälligheter  

Samfälligheter är en av de tidigaste ägandeformerna för privatpersoner som ville 
engagera sig inom vindkraft, detta gjorde både Britse & Bylund G. under 1990- talet. 
Britse blev efter ett par år som engagerad, ordförande i Sveriges äldsta samfällighet 
inom vindkraft nämligen Samfälligheter Gotlandsvind. Britse förklarar, för att locka 
nya medlemmar att investera i vindkraft köpte samfälligheten ett vindkraftverk. Det 
monterades upp för att intresserade och nyfikna, skulle se att det verkligen fanns nå-
gonting att ta på innan de investerade. Detta fick ett stort genomslag och intresset var 
så stort att de beslutade att bygga ytterligare ett vindkraftverk, för att på så sätt få 
med sig så många investerare som möjligt. Det innebar även att fler fick möjligheten 
att köpa andelar i samfälligheten. Enligt Britse var byggandet av själva vindkraftver-
ken när det begav sig för ungefär 25 år sedan, en innovation i sig.  
En samfällighet förklarar Britse är en ganska speciell typ av ägandeform, då en sam-
fällighet varken är ett aktiebolag eller en ekonomisk förening. Samfälligheten kan 
snarare benämnas som en ideell förening, då den vare sig betalar moms eller skatt. 
Däremot har man som samfällighet ett krav på sig att 80 % av medlemmarna ska 
vara privatpersoner. Det hade Gotlandsvind till en början, men i och med att de juri-
diska förhållandena har ändrats över tid, finns det nu fler näringsidkare än privatper-
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soner som medlemmar i föreningen. Enligt Britse ”har ingen påpekat detta så de kör 
på tills någon säger något”.  
Bylund G. framhåller att kooperativt ägande absolut har inneburit en innovation för 
vindkraftsutvecklingen. Det är samtidigt en speciell ägandeform, bland annat är man 
tvingad att äga en fastighet för att kunna bli medlem i samfälligheten. Det har därför 
utvecklats lämpligare och enklare ägandeformer för privatpersoner att engagera sig 
inom vindkraft, som till exempel aktiebolag.  

 

4.5.4 Aktiebolag 

Bylund G. förklarar att det var i början av 2000-talet som han själv tillsammans med 
några andra personer (som alla tidigare hade arbetet med vindkraft inom olika områ-
den) beslutade sig för att bilda bolaget Ownpower Gotland AB. Anledningen till att 
de bildade bolaget, var att de hade bestämt sig för att vilja satsa på investeringar i 
vindkraft genom att helt enkelt köpa ett vindkraftverk tillsammans. Problemet var att 
vindkraften vid detta tillfälle hade hamnat i en mycket djup svacka, beroende på att 
det dåvarande investeringsstödet hade upphört. De insåg dessutom att de pengar som 
de lyckats samlat in för att köpa ett vindkraftverk inte skulle räcka till.  

Men istället för att ge upp löste de situationen genom att börja projektera själva, och 
det var då Ownpower Projects bildades. Tanken bakom Ownpower Projects var att 
förädla projekt, vilket enligt Bylund G. innebär att i första hand tjäna pengar på inve-
steringar i fler vindkraftverk. Det leder till bättre produktion och kassaflöden för bo-
laget. Detta i sin tur genererar kunskapen som krävs för att kunna förhandla fram bra 
elavtal, försäljning, elcertifikat etcetera för att även fortsättningsvis kunna investera 
på den allt mer konkurrensutsatta vindkraftsmarknaden. 

Enligt Bylund G. finns det få möjligheter för ett aktiebolag som vill investera i ener-
giproduktion. Det går inte idag att köpa aktier i Vattenfall, och det är ytterst få som 
äger aktier i oljebolag eller kolkraftsbolag. Men i och med regeringsbeslutet år 1996, 
öppnades en ny marknad för privata bolag, nämligen möjligheten att investera i 
vindkraft. Däremot menar Bylund G. skiljer sig investeringar i vindkraft från den 
övriga energisektorn. Till exempel vid byggnation av kärnkraftverk gör de statligt 
ägda eldistributörerna själva investeringen. Detsamma gäller även stora privata ak-
tiebolag som BP, Shell och Texas Oil, de tar in investeringspengar från sina aktieäga-
re som ofta är stora pensionsfonder.  

”När det gäller investeringar i vindkraft handlar ju om betydligt mindre enheter, där-
emot fler i antalet, det är i alla fall så det har sett ut fram till idag. Detta håller delvis 
på att ändras och, då mer institutionella pengar börja komma in i branschen vilket är 
positivt” (Bylund G.). 

 

4.5.5 Enkelt bolag  

Då investeringarna i vindkraft blir allt större och dyrare för varje enskilt fall, har 
ägandeformerna för vindkraft ändrats över tid (Bylund G.; Bylund C.; Nilsson, & 
Britse,). En av de största innovationerna som skett inom vindkraften påstår Bylund 
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G.& Nilsson är Joint-Venture investeringarna, vilket innebär ägandeformen enkelt 
bolag. I praktiken innebär denna ägandeform att istället för att privata före-
tag/personer investerar i ett specifikt vinkraftverk, köper de in sig i en del av en 
vindkraftpark. Bylund G. förklarar att innovationen ligger i att man samdriftar par-
kerna, att man äger sin del av den totala produktionen. En av fördelarna ligger i att 
istället för att förlora 100 % av produktionen om det egenägda vindkraftver-
ket havererar eller stannar, förlorar alla istället en liten del av den totala produktio-
nen. Detta resulterar i en mindre riskfylld investering för alla inblandade parter, det 
vill säga investerare, försäkringsbolag, finansinstitut etcetera. 

Bylund G. menar vidare att det inte enbart är för att minimera risken som denna bo-
lagsform är bra att tillämpa. Då samtliga investerare äger parken tillsammans måste 
alla teckna samma försäkring och serviceavtal vilket i sin tur också minskar risken 
för att förlora det investerade kapitalet. Detsamma menar även Nilsson då han förkla-
rar att som bank och kreditgivare måste man säkerställa att investeringen är stabil 
över tid. Med denna typ av ägandeform ökar säkerheten väsentligt. Enligt Nilsson 
har den ägandeform där man äger en procentsats av en hel park, kommit att bli 
mycket framgångsrik inom branschen. Dock menar Nilsson & Bylund C. att den här 
ägandeformen är komplicerad, då det är en omfattande juridik kopplad till den sor-
tens ägande. Förhållandena sinsemellan måste klargöras mycket tydligt. Ett system 
måste skapas för att hantera möjligheten för en investerare att ändra sin ägarandel 
genom att exempelvis vilja sälja hela eller mindre del av densamma. Det är viktigt att 
den inte blir statisk, utan den måste gå att förändra över tid. 

En annan fördel med denna ägandeform enligt Bylund G. är att på sätt och vis är alla 
vindkraftverk egna individer, vilket innebär att de producerar olika mycket el bero-
ende på var i vindkraftsparken de är placerade. Hade man inte använt sig av bolags-
formen enkelt bolag hade prissättningen således varit olika på vindkraftverken, vilket 
man nu kan undvika då alla delar lika på det den totala elproduktionen genererar. 
Bylund G. förklarar avslutningsvis att om de som projektörer vill vara med att äga 
vindkraftverk även i framtiden, är det en förutsättning att man tillämpar denna ägan-
demodell, då den initiala kostnaden för att investera är oerhört stor. 

 

4.5.6 Framtiden  

För Bylund C.; Bylund G. & Nilsson ser förutsättningarna för fortsatta satsningar och 
investeringar mycket goda ut. De ser inga hinder för att fortsätta finansiera och inve-
stera i vindkratsutbyggnaden på Gotland. Bylund C. poängterar att om man bara kan 
få kunder som har bra kalkyler, kommer man att kunna fortsätta med finansiering av 
vindkraftssatsningar på Gotland. Även Britse ser ljust på framtiden när det gäller 
utvecklingen av vindkraften på Gotland. För samfälligheten Gotlandsvind begränsas 
möjligheten till utbyggnaden av fler vindkraftverk. Detta på grund av att de dels inte 
kommer få fler elcertifikat, och dels på att deras nuvarande vindkraftverk ligger så 
nära bebyggelse, vilket resulterar i att inte de får tillåtelse att sätta upp större vind-
kraftverk på dessa platser.  

Bylund G. & Nilsson är överens om ett av de största problemen idag är att det inte 
finns en tillräckligt stor elkabel som kopplar ihop Gotland med fastlandet. Kabeln är 
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en förutsättning för att fortsätta byggnationen av nya vindkraftverk på Gotland. 
Samtliga respondenter är överens om att Gotland har fantastiska möjligheter när det 
gäller att skapa energi genom vindkraft. Nilsson menar dock att regeringen måste ta 
ett beslut om att installera nya elkablar till fastlandet innan man kan genomföra en 
expansion av vindkraftsparkerna. Bylund G. & Nilsson tror och hoppas att denna 
kabel kommer vara på plats och installerad 2017. Nilsson förklarar vidare att denna 
typ av kabel inte finns som metervara utan måste beställas, och därför kan det kom-
ma att ta mycket längre tid än planerat innan kabeln är på plats, vilket skulle innebära 
att utvecklingen stannar av. 

Bylund G. hävdar att när den nya förbindelsen mellan Gotland och fastlandet är klar, 
kommer det visa sig att ett flertal andra länder är intresserade av att bygga vindkraft 
på Gotland. Det finns många organisationer och institut runt om i världen som har 
mycket pengar och som vill investera i vindkraft. För att expansionen ska gynna den 
ekonomiska tillväxten på Gotland,  

”är det viktigt att det blir svenska ägare eller allra helst lokala ägare på Gotland så att 
pengarna stannar kvar, för om det kommer att bli ett stort antal utlandsägda vind-
kraftverk kommer de enda inkomsten att genereras från service och underhåll, och 
kommer enbart gynna de lokala serviceföretagen” (Bylund G.). 

Britse anser att den planeringsram som kommunen har gjort över lämpliga byggplas-
ter för vindkraft på Gotland är väldigt bra. Detta visar på att kommunen vill vara med 
att utveckla den Gotländska vindkraftsmarknaden och att de faktiskt gör satsningar 
för att Gotland ska kunna producera en större andel förnyelsebar energi i framtiden. 
Bylund G. & Nilsson anser att det råder en osäkerhet om vad priset på el kommer att 
bli i framtiden, priserna kan sjunka och förtjänsterna kan komma att bli sämre än vad 
de är idag. Det som skulle kunna göra marknaden mer intressant är en höjning av 
kvotgränsen. En höjning skulle innebära att fler aktörer skulle lockas till att produce-
ra förnybar energi, vilket i sin tur skulle resultera i att de intäkter som vindkraften 
genererar skulle öka (Bylund G. & Nilsson). 

Nilsson förklarar att det just nu sker successiva utbyten av gamla vindkraftverk nere 
på Näsudden. I den senaste fasen av utbytet monterade man ner tjugo mindre vind-
kraftverk, och ersatte dem med sex stycken större på samma område som de gamla 
vindkraftverken. Dessa nya vindkraftverk kommer att kunna producera fyra gånger 
mer än de gamla verken. I framtiden kommer det att byggas större vindkraftverk som 
arbetar på ett annat sätt än idag och de kommer generera betydligt mer elektricitet. 

Nilsson argumenterar avslutningsvis för att det resoneras alldeles för mycket i debat-
ten kring de initiala kostnaderna vid vindkraftsbyggnationer är för höga, han menar 
att man istället borde lyfta fram vindkraftens potential. Nilsson hävdar att om man 
skulle utnyttja vindkraftverkens fulla kapacitet, skulle man kunna hålla vattenmaga-
sinen fulla, vilket på sikt skulle innebära att elpriset skulle sjunka. 

 

4.6 Sammanfattning 
Från intervjuerna framkommer det att det har skett en kraftig utveckling av den 
svenska vindkraftsmarknaden de senaste 25 åren. Detta tros bero på dels den tekniska 
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utvecklingen som har skett när det gäller vindkraftverken, och dels på att energi-
marknaden öppnades upp för privata aktörer. Samtliga respondenter är överens om 
att införandet av elcertifikaten har haft en positiv påverkan på de nya aktörer som har 
valt att börja producera förnybar energi.  
Samfälligheter är en av de tidigaste ägandeformerna för privatpersoner att engagera 
sig i när det gäller vindkraft. Men själva ägandeformen har visat sig komplicerad och 
därför har man utvecklat mer lämpade typer av bolagsformer för privatpersoner som 
vill investera i vindkraft. Aktiebolag och enkelt bolag är två typer av nya ägandefor-
mer som används när det gäller vindkraft, där det enkla bolaget är den senaste ägan-
demodellen. Fördelen med denna ägandeform är att man köper in sig i en del av en 
vindkraftspark, på så sätt så blir risken mindre för samtliga aktörer och finansiärer.  

För framtida satsningar inom vindkraften på Gotland finns det vissa problem som 
måste åtgärdads för att vindkraftsmarknaden inte skall dö ut. Det gotländska elnätet 
måste byggas ut för att klara hanteringen av de nya energimängder, som de nya vind-
kraftverken kommer att generera. Det måste även byggas en ny förbindelse mellan 
Gotland och fastlandet i form av en elkabel som kan exportera det överskott av elekt-
ricitet som de nya vindkraftsutbyggnaderna kommer att producera.  
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5 Analys 
I detta kapitel sammanställs de intervjuer som genomförts, samtidigt som resultatet 
analyseras och kopplas till den teoretiska referensramen. Det som ligger till grund för 
analysen är de problemformuleringar arbetet har utgått från.  

• Vilka typer av ekonomiska innovationer har uppkommit vid investering och 
finansiering av vindkraft? 

• På vilket sätt kan dessa innovationer bidra till en fortsatt utveckling av vind-
kraften på Gotland? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5 Ekonomiska innovationer (Källa: Egen bearbetning) 

Ekonomiska innovationer kan indelas i fem typer som kan kategoriseras som inkre-
mentella, radikala och/eller radikal-disruptiva (Se figur 4). Figur 4 är det ramverk 
som analysen utgår ifrån. Den tekniska utvecklingen kan ses som en inkrementell 
innovation då den bygger på löpande förbättringar av det som redan görs. Elcertifikat 
och kvotplikter kan liknas vid en radikal innovation som innebär att de är helt nya för 
den kontext de verkar inom. Samfälligheter kan även den ses som en radikal- disrup-
tiv innovation, då även de är helt nya för den marknad de verkar inom samt att de till 
en början växte sig starka i utkanten av marknaden. Aktiebolag kan enligt det empi-
riska materialet ses som en inkrementell innovation, och slutligen kan ett enkelt bo-
lag ses som en radikal innovation. Fram till idag har dessa ekonomiska innovationer 
varit av avgörande betydelse för vindkraftens utveckling. Det finns goda förutsätt-
ningar för att fortsätta utveckla vindkraften på Gotland, förutom att vindkraftens ut-
veckling på Gotland är beroende av att en ny elkabel läggs, som förbinder Gotland 
med fastlandet. Är det även en av förutsättningarna för framtida innovationer är att 
de privata aktörerna ska kunna veta att de även i framtiden skall kunna sälja el och 
tjäna pengar på detta.  

5.1 Den tekniska utvecklingen av vindkraft  
Samtliga aktörer som har intervjuats är överens om att det har skett en stor utveck-
ling på den svenska vindkraftsmarknaden de senaste 20-25 åren. De menar att myck-
et har skett på den tekniska fronten, då vindkraftsverken idag är både större och ef-
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fektivare och därför mer lönsamma. Det innebär en större trygghet för de kreditgiva-
re som finansierar vindkraften. Bylund G. & Nilsson (2011) betonar dock att den 
främsta utvecklingen har skett sedan regeringen tog beslut om avreglering år 1996, 
vilket innebar att marknaden öppnades för privata aktörer.  

Undersökningen visar att det var först när marknaden öppnades för privata aktörer, 
som vindkraftsutvecklingen tog ordentlig fart och det började byggas allt mer stor-
skaligt. Det privata ägandet har främjat vindkraftens utveckling och inspirerat allt 
fler att investera i och bygga vindkraft. Utvecklingen av vindkraft i sig kan därför ses 
som en innovation, då detta är i enlighet med teorin om konjunkturcykeln (Schumpe-
ter 1994). Det innebär att när något nytt väl har skapats är det inte bara lättare att 
göra samma sak igen utan det underlättar även för att göra liknande saker i olika rik-
tingar.  

Vidare kan den tekniska utvecklingen liknas vi en inkrementell innovation, då den 
bygger på löpande förbättringar av det som redan görs och som grundar sig på en 
redan befintlig kunskapsbas (Tidd et al 2005; Remneland 2009). 

Carlsson & Eliasson (2003) menar att teknologiska innovationer är av stor vikt för 
den industriella utvecklingen. Där den tekniska utvecklingen kan ge upphov till en 
mängd olika affärsmöjligheter, vilket man kan säga att den tekniska utvecklingen av 
vindkraftverk har gjort då utvecklingen har resulterat i att flera aktörer har visat in-
tresse och vilja att investera i vindkraft. 

 

5.2 Elcertifikat och kvotplikt 
I och med att investeringsbidraget, driftbidraget och miljöbonusen togs bort i slutet 
av år 2002, menar de fyra respondenterna att elcertifikaten har kommit att bli mycket 
viktiga för den fortsatta utvecklingen av vindkraftsmarknaden. Britse (2011) förkla-
rar att 1/5 av den totala intäkten hos samfälligheten kommer från elcertifikaten. By-
lund G. (2011) betonar att vindkraftsmarknaden skulle kunna bli än mer attraktiv 
genom att justera upp kvotplikterna och elcertifikatpriserna. Om elcertifikatskvoten 
ökade, skulle de som inte producerar tillräckligt stor del förnybar energi tvingas köpa 
fler elcertifikat för att komma upp till den totala årskvoten. Detta skulle öka lönsam-
heten för de aktörer som verkar inom vindkraftsmarknaden. Christensen (1997) me-
nar att många företag misslyckades med sina försök att vinna marknadsandelar och 
att vara innovativa, eftersom regeringsbeslut ofta kan kännas byråkratiska och lång-
dragna. Detta kan resultera i att det tar tid att justera upp kvoterna vilket kan komma 
att bromsa upp utvecklingen på vindkraftsmarknaden.  

Enligt SOU 2001:77 (2001) är det innovativa med elcertifikat att man kan sätta ett 
lämpligt pris på dem för att på så vis få den önskade effekten på utvecklingen av för-
nyelsebara energikällor. ”De kvotpliktiga är elleverantörer som levererar el till elan-
vändare, även elanvändare i den utsträckning de har använt el som de själva produce-
rat, importerat eller köpt på den nordiska elbörsen” (SNS 2003:113 kap 4 § 1 ). Detta 
menar även Nilsson (2011) då elcertifikaten inte belastar statskassan, eftersom det är 
de som använder och förbrukar energin som får stå för kostnaden.  
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Det empiriska materialet visar att elcertifikatet är en helt ny produkt som har introdu-
cerats på marknaden för förnybar energi, och är ett resultat av en tidigare produkts 
bortfall. Elcertifikatet kan därför ses som en radikal innovation, som innebär att de är 
helt nya för den kontext som den verkar inom och omformar förutsättningarna för 
densamma (Tidd et al 2005; Remneland 2009).  

 

5.3 Samfälligheter 
Undersökningen visar att samfälligheter i sig inte är ny form av ägande, men koope-
rativt ägande inom vindkraften skulle däremot kan ses som en radikal innovation 
(Tidd et al 2005; Remneland 2009). 
 Enligt Britse & Bylund G. (2011) var kooperativt ägande en av de tidigaste formerna 
för de privatpersoner som ville investera och engagera sig inom vindkraft. Samfäl-
ligheterna var från början småskaliga och de som var medlemmar i kooperativet, 
investerade i första hand för att få tillgång till billigare el för privat bruk. Med tiden 
växte intresset från privata aktörer och allt fler ville investera i vindkraft, vilket resul-
terade i att samfälligheterna blev större och mer lönsamma. Enligt Christensen 
(1997) kan samfälligheterna ses som en disruptiv innovation, då de till en början väx-
te sig starka i utkanten av marknaden, istället för att konkurrera på den redan befint-
liga statligt styrda marknaden. Samfälligheterna kan även ses som en innovation som 
skapade nya marknader och öppnade upp för privata aktörer, på ett sätt som markna-
den inte hade förväntat sig (Christensen 1997).  

Samfälligheter är en krånglig och speciell ägandeform, bland annat för man var 
tvungen att äga en fastighet för att kunna bli medlem i samfälligheten. Det har därför 
utvecklats lämpligare och enklare ägandeformer för privatpersoner som vill engagera 
sig inom vindkraft, som tillexempel aktiebolag och enkelt bolag (Bylund G 2011). 
Det kan enligt Schumpeter (1994) ses som en innovation, då hans teori om konjunk-
turcykeln innebär att när en aktör gör en innovation kommer andra aktörer lockas av 
vinsten och följa efter i samma fotspår.  Detta resulterar i en vågrörelse som arbetar 
sig igenom hela det ekonomiska systemet och leder till lönsamhet.    

 

5.4 Aktiebolag 
Aktiebolag är en traditionell ägandeform men kan ses som en innovation, på grund 
av att innan marknaden öppnades för privata bolag var det inte möjligt att äga aktier i 
energisektorn (Bylund 2011). Detta anser även Schumpeter (1994); Remneland 
(2010); Tidd et al (2005) & Christensen (1997) då deras definition av en innovation 
är att göra något nytt eller annorlunda och ta befintliga tillvägagångssätt och sätta in i 
nya miljöer. 

En av de största anledningarna till att de startade ett aktiebolag, var för att vind-
kraftsutvecklingen i början av 2000- talet hade avstannat då det dåvarande invester-
ingsstödet upphörde (Bylund 2011). De såg då som enda möjlighet att själva börja 
projektera för att på så sätt kunna vinna marknadsandelar på den allt mer konkur-
rensutsatta vindkraftsmarknaden. Detta är ett exempel som motsäger vad tidigare 
teorier har uttalat sig om när det gäller innovatörens dilemma. Christensens (1997) 
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teori innebär att företag ofta misslyckas i sina försök att vinna marknadsandelar ge-
nom att vara innovativa då byråkratin bromsar upp utvecklingen. 

Enligt studien kan aktiebolag ses som en utveckling av den privata ägandeformen 
inom energisektorn, snarare än en banbrytande förändring som det kooperativa ägan-
det medförde. Aktiebolag kan därför definieras som en inkrementell innovation sna-
rare än en radikal innovation då den bygger på löpande förbättringar av det som re-
dan har gjorts (Tidd et al 2005). Ytterligare stöd från litteraturen till att aktiebolag 
kan ses som en innovation ges i Rogers (1995) teori, som grundar sig på att inte en-
bart ny teknik utan även nya lösningar kan ses som en innovation. En tillräcklig för-
utsättning för en innovation är att den ses som ny av sina användare (Rogers 1995). 
Anledningen till att utvecklingen har gått från att äga vindkraftverk i samfälligheter 
till att äga i aktiebolag, kan enligt Bylund G. (2011) bero på att aktiebolag är en bo-
lagsform som är mindre byråkratisk. Aktier kan ägas av såväl privatpersoner som 
företag och fondbolag. Skillnaden i till exempel en samfällighet där 80 % av ägandet 
bör vara privatpersoner där in och utträde försvåras vilket även Britse (2011) upp-
märksammar när han pratar om samfällighetens ägande.  

 

5.5 Enkelt bolag 
Undersökningen visar att investeringar i vindkraft med tiden har blivit allt större och 
dyrare i varje enskilt fall, varför det krävs en förändring i hur privata aktörer ska 
kunna fortsätta finansiera sina investeringar i vindkraft. Enligt Bylund G. (2011) har 
bolagsformen enkelt bolag skapat helt nya möjligheter för dem som projektörer. Till-
lämpandet av denna ägandemodell har varit en avgörande förutsättning för deras del 
om de även i framtiden vill vara med och äga vindkraftverk. Enligt Bylund G. & 
Nilsson (2011) kan därför enkelt bolag, ses som en av de främsta ekonomiska inno-
vationerna som har uppkommit, när det gäller de ägandeformer av de som tidigare 
har identifierats i denna studie. På grund av att denna typ av bolagsform har skapat 
helt nya förutsättningar för investeringar på vindkraftsmarknaden, kan den därför 
enligt Tidd et al (2005); Remneland (2009) klassificeras som en radial innovation. En 
radial innovation är de som är helt nya för den kontext de verkar inom och omformar 
förutsättningarna för densamma.  

Bylund G. (2011) förklarar även att samdriftandet av vindkraftsparkerna är en 
innovation i sig. Med samdriftande menar han att man äger sin del av den totala pro-
duktionen, där en av fördelarna ligger i att istället för att förlora 100 % av produktio-
nen om sitt specifika vindkraftverk havererar eller stannar, förlorar alla istället en 
liten del av den totala produktionen. Resultatet blir en mindre riskfylld investering 
för alla inblandade parter, det vill säga investerare, försäkringsbolag, finansinstitut 
etcetera.  

En annan fördel med samdriftandet av vindkraftsparker är att samtliga privata aktörer 
går ihop och investerar tillsammans, vilket bidrar till ett systemtänkande mellan aktö-
rerna där alla strävar mot ett gemensamt mål (Bylund G. 2011). Detta menar även 
Johansson & Karlsson (2002) då en av förutsättningarna för att en innovation ska bli 
framgångsrik på marknaden, är att hela kedjan av aktörer finns representerad. Deras 
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olika bedömningar och värderingar är av stor vikt för en innovations framgång. Även 
senare forskning betonar vikten av nätverkandet och kunskapsdelningen mellan olika 
aktörer inom vindkraftsindustrin, då det är ett effektivt sätt att organisera innovativa 
processer på den komplexa vindkraftsmarknaden (Andersen & Drejer 2008). 

Undersökningen visar att enkelt bolag blivit en framgångsrik typ av ägandeform, och 
är i alla fall på kort sikt det säkraste sättet både för de som investerar i och för de som 
finansierar vindkraft. Nilsson (2011) betonar är det en komplicerad ägandeform som 
innehåller många juridiska avtal, där förhållandena mellan ägarna måste klargöras 
väldigt tydligt, vilket tar lång tid och gör processen utdragen. Även om bolagsformen 
kan ses som framgångsrik idag menar Christensen (1997) att både byråkrati och kort-
siktiga investeringar är exempel på några av de många anledningar till att företag 
misslyckas med att vinna marknadsandelar. Detta kan på längre sikt hindra den fort-
satta utvecklingen för privata aktörer på vindkraftsmarknaden.  

 

5.6 Framtiden 
Studien har visat att de ekonomiska innovationer som uppkommit i och med inve-
steringar och finansieringar i vindkraft varit avgörande när det gäller vindkraftens 
utveckling fram till idag.  Respondenterna ser i dagsläget inga hinder att utveckla 
sina verksamheter och även fortsättningsvis kunna finansiera och investera i vind-
kraftsutbyggnaden på Gotland. Detta är ett resultat av regeringens avreglering på 
elmarknaden. 

Ett problem som har framkommit i studien är att den maximala kapaciteten som det 
gotländska elnätet klarar av kommer vara uppfyllt år 2012. Även den kabel som för-
binder Gotland med fastlandet måste bytas ut, innan vidare utbyggnader av vindkraf-
ten kan påbörjas (Länsstyrelsen Gotlands län 2011). Det menar även Bylund G. & 
Nilsson(2011) är ett stort problem, eftersom utvecklingen av vindkraft på Gotland är 
beroende av att regeringen tar ett beslut om det skall installeras en ny kabel eller inte. 
Regeringens riktlinje är att den skall vara installerad år 2017. Nilsson (2011) är oro-
lig att det kommer ta längre tid än så. Detta kan ses som ett exempel på innovatörens 
dilemma enligt Christensen (1997) där aktören misslyckas med sin innovation på 
grund av att de byråkratiska besluten tar lång tid och bromsar upp den fortsatta ut-
vecklingen på marknaden.  

Bergek et al (2008) tar upp hur man kan analysera funktionaliteten hos en ekonomisk 
innovation. Under intervjuerna med respondenterna framkom det att de senaste fem-
ton årens utveckling av vindkraftsinnovationer, har lett fram till det som vi tidigare 
har nämnt som ett enkelt bolag. Respondenterna var eniga om att den framtida ut-
vecklingen av vindkraftsinnovationer är helt beroende av möjligheterna till att över-
föra el till fastlandet. Detta återfinns i Bergek et al (2008) under steg fyra, fem och 
sex. Med andra ord identifiera styrkor och svagheter hos innovationssystemet, ta reda 
på vad som driver eller bromsar utvecklingen samt tydliggöra vilka processer som 
blockerar eller hjälper den framtida utvecklingen inom vindkraft.  

En förutsättning för framtida innovationer är menar Schumpeter (1994) att entrepre-
nörerna skall kunna veta att de även i framtiden kan sälja el och tjäna pengar på det-
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ta. Finns inte möjligheten till vinst på längre sikt kommer ingen att investera i vind-
kraft, och därmed uteblir innovationerna. Även om det inte i dagsläget finns något 
fast minimipris som kan garantera att exportörerna får en viss summa pengar för en 
viss KW, framgår det i vår studie att det inte finns något som visar att energikonsum-
tionen kommer att minska. 

När den nya kabelförbindelsen till fastlandet är på plats kommer vindkraftsmarkna-
den på Gotland att generera mellan en och två miljarder kronor (Länsstyrelsen Got-
lands län 2011). Detta håller även Bylund G. (2011)  med om, det bör även locka 
många utländska aktörer att investera i och bygga vindkraftverk på Gotland. I 
Schumpeter (1994) går detta att likna vid en vågrörelse när fler aktörer ser lönsamhe-
ten som de redan befintliga aktörerna har gjort.  

Aktörerna på vindkraftmarknaden är idag helt beroende av att den nya kabeln byggs, 
för att utvecklingen av vindkraften skall kunna fortsätta. Studien har visat att Gotland 
som region har stor potential att producera mer el och därmed fortsätta utvecklingen 
på vindkraftsmarknaden.  
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6 Slutsats och diskussion 
Den första innovationen som behandlades är den tekniska utvecklingen av vindkraft 
som innebär att vindkraftverken har blivit allt större och dessutom genererar varje 
vindkraftverk mer energi vilket resulterar i mer pengar för elleverantörerna. Det finns 
ett intresse av att effektivisera vindkraftverken där vi de senaste 20-25 åren har sett 
att mer el går att utvinna på samma markyta. Ökat elanvändande bland företag och 
privatpersoner har haft inverkan på den tekniska utvecklingen av vindkraft. Detta för 
att allt fler företagare och entreprenörer har fått kunskap om att teknisk utveckling 
leder till ökad avkastning.  
Den andra innovationen är elcertifikat och kvotplikt, vilket innebär att det finns ett 
incitament för en entreprenör att satsa på vindkraft då det går att sälja elcertifikaten 
till någon annan och därför få en extra intäkt utöver elförsäljningen. 

Elcertifikaten har blivit oerhört viktiga för de som producerar vindkraft då det ur-
sprungliga investeringsbidraget togs bort. Tack vare att man kan justera den totala 
årskvoten för samtliga elleverantörer kan man göra vindkraftmarknaden än mer at-
traktiv att investera i. Det ska tilläggas att elcertifikaten baseras på mängden el som 
ett vindkraftverk kan producera, det vill säga om det blåser väldigt bra ett år kommer 
man att kunna få fler elcertifikat än om det blåser dåligt. 
Elcertifikten har haft en avgörande betydelse för vindkraft, då andra aktörer har blivit 
tvingade att köpa elcertifikat för att nå upp till den beslutade årskvoten.  

Den tredje innovationen är samfälligheterna, och det var en av de första formerna 
för privata aktörer som ville investera i vindkraft. Anledningen till att så många per-
soner anslöt sig till samfälligheterna var att de ville sänka sina elkostnader. Du kunde 
som privatperson bara vara medlem i en vindkraftssamfällighet om du ägde en fas-
tighet, samt att du inte kunde äga en större andel än din egen årsförbrukning av el. 

Då en samfällighet per definition inte skall vara vinstdrivande har denna typ av 
innovation svårt att locka till sig externa intressenter med externt kapital. Samfällig-
heterna har på senare år därför inte nystartats i samma utsträckning då nya vindkraft-
verk har en så hög initial kostnad, att de som skulle vara intresserade att starta en 
samfällighet troligen inte skulle kunna gå med vinst. Därför har andra lämpligare 
ägandeformer blivit vanligare på vindkraftsmarknaden, som till exempel aktiebolag 
och enkelt bolag. 

Den fjärde innovationen är aktiebolag, som till skillnad från samfälligheterna har 
som primär uppgift att tjäna pengar till aktieägarna. Fördelen med ett aktiebolag är 
att man kan få in mer institutionella pengar för att kunna kompensera de dyra initiala 
kostnaderna som ett vindkraftsprojekt idag kräver. Tanken att driva ett vindkraftverk 
som aktiebolag är att aktieägarna är intresserade av att tjäna pengar samtidigt som 
deras kontantinsats gör att banken inte behöver stå för hela risken.  

Den femte innovationen enkelt bolag som till skillnad från aktiebolag vanligtvis 
sprider risken över flera olika vindkraftverk. Enkelt bolag innebär att samtliga aktö-
rer samdriftar parkerna och därför minimerar risken om ett av vindkraftverken skulle 
drabbas av ett haveri. Då förlorar man inte allt utan kan begränsa skadekostnaden, 
vilket både aktieägare och bank har ett stort intresse av.    
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Framtiden, för att nå de energipolitiska mål som är uppsatta, är den gotländska 
vindkraftmarknaden helt beroende av möjligheten att överföra el till fastlandet. Om 
inte kraftledningen byggs kommer troligtvis vindkraftsutvecklingen att avstanna. Det 
kan också vara så att kraftledningen byggs, men att det drar ut på tiden vilket kom-
mer medföra en period av stiltje innan nya vindkraftsinnovationer kommer att startas 
igen. Många anser att det finns möjligheter till en ökad vindkraftsindustri men det 
finns även skeptiker som sannolikt kommer att motarbeta nya vindkraftsprojekt. 

Dilemmat för den fortsatta vindkraftsutvecklingen är dels att företag måste vara villi-
ga att investera stora summor, samtidigt som byråkratiska processer kan behöva för-
enklas beträffande tillståndsgivning och rätten till överklaganden. 

Det som motiverar en fortsatt expansion av den gotländska vindkraftsmarknaden 
utöver uppkomsten av dessa innovationer, är dels det ökande elbehovet i samhället, 
och även möjligheterna att ta in kapital från andra länder till finansiering av vindkraft 
är en bidragande faktor. Det finns även politiska beslut som skulle kunna påverka 
utvecklingen av vindkraftsmarknaden, så som ökade kvoter av elcertifikat och vart 
man får bygga nya vindkraftverk. Detta kan enligt vår undersökning, komma att för-
bättra förutsättningarna för att nå de energipolitiska mål som finns uppsatta. 

 

6.1 Framtida forskning 
Det skulle vara intressant att göra en liknande studie i ett annat land eller i en annan 
del av Sverige, för att se hur de har löst problematiken med att transportera den för-
nyelsebara energi som har framkommit tack vare vindkraftsproduktionen. Samt om 
det har uppkommit liknande ekonomiska innovationer som det har gjorts på Gotland 
tack vare vindkraftsutvecklingen som har skett de senaste tjugo åren. Det skulle även 
vara intressant och göra en studie från Stockholmsregionens sida, för att se hur de 
resonerar kring att lägga ner de nya elkablarna till Gotland. Då kostnaden för detta 
projekt är väldigt högt, så skulle det vara intressant att se hur mycket förnybar energi 
Gotland skulle vara tvunget att producera för att det skulle bli lönsamt att genomföra 
detta projekt. 

Ytterligare en idé för framtida forskning skulle kunna vara att man slår ihop två 
stycken bolag som verkar inom samma område, till exempel ett vågkraftsföretag och 
ett vindkraftsföretag för att på så sätt kunna skapa ett joint venture samarbete och 
undersöka om detta skulle kunna öka lönsamheten för båda bolagen. 
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Bilaga A - Intervjuguide 
 

Intervjuguide 

Organisation: 

Person: 

Befattning/roll i organisationen: 
 

Då några av frågorna i denna intervjuguide innehåller begreppet innovation, vill vi redogöra för vår 

definition av vad vi menar med innovation: att göra något nytt/annorlunda och ta befintliga tillväga-

gångssätt och sätta in i nya miljöer. 

 

1. Berätta lite kortfattat om er organisation och dess kärnverksamhet. 

2. Berätta om bakgrunden till att er organisation började investera i vindkraft. 

3. Vad såg ni för möjligheter med att börja investera i vindkraft? 

4. Hur arbetar er organisation med investeringar i vindkraft? 

5. Hur finansierar er organisation era investeringar i vindkraft? 

6. Anser du att det har uppkommit några nya innovationer i er organisation i och 

med er satsning på vindkraft? 

- om JA kan du ge några exempel på nya typer av innovationer? 

7. Under din tid i organisationen, kan du se att det har skett några förändringar 

på marknaden för vindkraft? 

8. Är finansiering av vindkraft lönsamt för er organisation i dagsläget?  

9. Ger den nuvarande vindkraftsmarknaden er organisation möjligheten att vida-

reutveckla er inom vindkraften? 

10. Ser du några hinder för fortsatta investeringar eller finansieringar av vind-

kraftsprojekt för er organisation? 

11. Inom de kommande åren hur ser er organisations planering ut för fortsatta in-

vesteringar i vindkraftsprojekt på Gotland?
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Bilaga B- Presentation av aktörerna som intervjuades 
 

Samfälligheter Gotlandsvind 

Samfälligheter Gotlandsvind bildades 1989, de var Sveriges första vindkooperativ 
och har idag 166 medlemmar. Föreningen äger totalt tre stycken vindkraftverk som 
är placerade vid näsuddens kust (Wizelius, 2010). En Samfällighet är en traditionell 
ägandeform och kan snarast beskrivas som en ideell förening. I en samfällighet ställs 
det vissa krav för att kunna teckna ett medlemskap. Dels måste andelarna knytas till 
någon typ av fastighet, vilket innebär att bara en fastighetsägare kan vara medlemmar 
i en samfällighet, och dels får medlemmarna inte äga större andelar än av deras egen 
elproduktion (Wizelius, 2010). Intervjun genomfördes med Ingvar Britse, ordförande 
för Samfälligheten Gotlandsvind. 

Ownpower Gotland AB 

Ownpower Gotland AB grundandes 2005 och har idag 247 stycken aktieägare. Deras 
vision är att gotlänningar ska kunna investera i förnybar energiproduktion för att 
kunna skapa delaktighet och inflytande i den svenska omställningen till ett miljövän-
ligare energisystem. Den verksamhet som Ownpower Gotland AB driver går ut på att 
driva och förvalta anläggningar med inriktning att producera förnybar energi (Own-
powergotland, 2011). Denna intervju genomfördes med grundaren och VD:n Göran 
Bylund. 

Svenska Handelsbanken 

Svenska Handelsbanken AB grundades 1871 och är en fullsortiments bank för både 
privat kunder och företags kunder,  idag är Handelsbanken verksam inom 22 länder. 
Företagets filosofi är att vara så decentraliserade som möjligt och att kontoret är ban-
ken. Det är alltid kunden som ska stå i centrum och inte produkterna. Handelsbanken 
har som mål att ha högre räntabilitet än genomsnittet för sina konkurrenter, och detta 
mål skall nås genom att man håller nere på kostnaderna och att man skapar nöjdare 
kunder (Handelsbanken, 2011). Intervjun genomfördes med kontorschefen för 
Svenska Handelsbanken i Slite, Catarina Bylund 

Swedbank 

Swedbank härstammar ursprungligen från sparbanken och grundades 1820. Swed-
bank har alltid velat skapa en närhet till det lokala samhället och kunderna och detta 
har präglat organisationen enda ifrån början. Swedbank är precis som Handelsbanken 
en fullsortimentsbank och inriktar sig på både privatpersoner och företag. Swedbanks 
kundkrets består till stor del av privatpersoner och mindre och mellanstora företag 
och de jobbar efter att kundrelationer och rådgivnings sätts i centrum och inte på 
deras produkter. Swedbank har 340 kontor runt om i Sverige och 220 kontor runt om 
i de övriga baltiska länderna. 31 december 2010 var det cirka 17 200 anställda inom 
organisationen (Swedbank, 2011). Denna intervju genomfördes med Claes Nilsson 
som är en av de tre personerna inom Swedbank i Sverige som arbetar med vind-
kraftsfrågor.  


