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SAMMANFATTNING 
 
Innan företag ska penetrera en marknad är det viktigt att de har tillräckligt med 
information om vilka möjligheter och hot marknaden står inför samt vilka behov 
företagen på marknaden har. Denna magisteruppsats syftar till att utreda framtids-
utsikterna inom branscherna solenergi och vågkraft samt identifiera OEM-företagens 
behov inom dessa branscher. Det verktyg vi har använt för att utreda branschernas 
framtidsutsikter är delar av SWOT-modellen, där fokus har lagts på externa faktorer 
som påverkar en marknad. För att identifiera OEM-företagens behov har vi använt 
teorier kring OEM-marknaden och OEM-företags köpkriterier samt ABB:s egen 
erfarenhet och kunskap om denna marknad. 
 
För att ge en informationsrik och heltäckande bild har vi genomfört intervjuer med 
Energimyndigheten och OEM-företag inom branscherna solenergi och vågkraft, då de 
besitter kunskap om vilka möjligheter och hot branscherna står inför. Vidare har 
intervjuer genomförts med OEM-företagen för att få information om vilka behov företag 
inom dessa branscher har.  
 
Med anledning av ett ökat intresse och medvetenhet kring klimatförändringarna har 
politiska målsättningar satts upp och åtgärder vidtagits för att hejda klimat-
förändringarna och öka användningen av förnyelsebara energikällor. Det innebär att 
gynnsamma förutsättningar för förnyelsebara energikällor har skapats.  
 
Studien visar att den avgörande faktorn för fortsatt tillväxt på solenergimarknaden är 
olika former av ekonomiska stödsystem. Eftersom investeringsstödet i Sverige kommer 
att förlängas och även utökas till att omfatta privatpersoner samt att flertalet länder har 
ekonomiska bidrag för att stödja marknaden ser framtidsutsikten för solenergi-
branschen positiv ut. Ur ett långsiktigt perspektiv krävs det dock politiskt och juridiskt 
stöd både nationellt och internationellt under en längre period till dess att marknaden 
har utvecklats till att kunna stå på egna ben. Därtill behöver tekniken och tillverknings-
processerna förbättras ytterligare för att företagen ska kunna erbjuda en prisvärd och 
konkurrenskraftig produkt. Studien visar att på grund av att marknaden befinner sig i 
ett tidigt skede har OEM-företagen de primära behoven kvalitet, pris och leverans-
säkerhet. När marknaden mognat kommer sannolikt andra köpkriterier som 
leverantörens varumärke bli av större vikt. 
 
Framtidsutsikten för branschen vågkraft är osäker eftersom vågkraftskoncept inte har 
etablerats kommersiellt ännu samt att det inte finns fullskaliga vågkraftskoncept som 
varit i drift över en längre tid. Det betyder att tekniken idag inte är tillräckligt beprövad 
och därmed inte kan ses som tillförlitlig. OEM-företagens främsta behov är kvalitets-
komponenter, kringtjänster och hög leveranssäkerhet. Det bör även tas hänsyn till att 
denna marknad är i utvecklingsstadiet och därmed är i behov av leverantörer som 
tillhandahåller prisvärda och anpassade komponenter som OEM-företagen i dagsläget 
inte har tillgång till. 
 
Nyckelord: solenergi, vågkraft, OEM, OEM-företag, SWOT, omvärldsanalys, business-to-
business, industriell marknad. 



 

 

 

ABSTRACT 
 
It is important, when penetrating a market, that companies have sufficient information 
about the opportunities and the threats on a market as well as the relevant needs for the 
purchasing companies in the market. The purpose of this master thesis is to investigate 
the prospects of solar and wave energy systems and identify the needs of the OEM 
companies within these businesses. To investigate the future market opportunities we 
have applied parts of the theoretical model SWOT, focusing on external elements that 
impact the market. The theoretical framework is based upon theories about the OEM 
market and used to identify the needs of the OEM companies. ABB has also contributed 
with their experience and knowledge of the OEM market. 
 
We have interviewed the Swedish Energy Agency and OEM companies in the solar and 
wave energy business, since they have knowledge about the opportunities and threats of 
the markets. The information aim to give a complete and comprehensive picture of 
market opportunities and threats. We have also interviewed the OEM companies to 
receive information about their specific needs. 
 
Because the interest in and awareness of environmental change has increased, favorable 
political systems have been created for a continuing positive market development in 
renewable energy sources. 
 
For a continuing market growth of the solar energy market, the study demonstrates the 
importance of financial funding. The economical funding in Sweden will be extended and 
involve private persons which means that the future of the market is positive. Several 
countries also support the market with financial funding. Due to the fact that the 
technology and production processes needs continuing improvement before it can 
manage on its own, it is important that the market get extended national and 
international political and legal support. The study demonstrates that OEM companies 
due to the fact that the market is in an early state the market have the primary needs 
quality, price and on-time-delivery. When the market reaches a mature level other 
purchasing criterions, such as the brand of the supplier, will probably be of greater 
importance. 
 
Since the wave energy concepts not yet have been commercially established and that full 
scale wave energy concepts have been installed over sufficient time the prospects of 
wave energy is unsure. That means that the technology still not properly has been tested 
and can be seen as not yet reliable. The importance of the OEM companies is quality 
components, service and support and high on-time-delivery. It should be taken in 
consideration that the market is under development and therefore is in need of 
suppliers that provide customized components to the right price, which the OEM 
companies do not have access to today.  
 
Keywords: solar energy, wave energy, OEM, OEM companies, SWOT, contemporary social 
and environmental analysis, business-to-business, industrial market. 
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ABB:s situation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Studiens syfte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STUDIENS POÄNG 
Poängen med studien är att bidra med marknadsinformation om 
branscherna solenergi och vågkraft samt att ge kunskap om OEM-
företagens behov inom dessa branscher. 

 
ABB har idag inte tillräckligt med kunskap om branscherna 
solenergi och vågkraft. Eftersom de har som mål att öka sin 
försäljning på OEM-marknaden är de därför i behov av 
marknadsinformation om dessa branscher. Vidare behöver de 
kunskap om OEM-företagens behov inom dessa branscher för att 
veta hur de ska kunna tillmötesgå behoven.  

 
 
ABB CEWE Control och ABB Svensk försäljning Motorer & 
Drivsystem1 har som mål att öka sin försäljning på den 
svenska OEM-marknaden2. De anser sig ha goda kunskaper om 
merparten av branscherna som ingår i denna marknad, 
däremot saknar de grundligare information om branscherna 
solenergi och vågkraft. Idag har ABB en viss kunskap om att 
OEM-företagen inom branscherna solenergi och vågkraft har 
potential att öka sina investeringar men de saknar information 
om vilka möjligheter och hot branscherna står inför. Av den 
anledningen behöver ABB mer utförlig marknadsinformation 
om branschernas tillväxtmöjligheter, vilken ABB därefter kan 
använda som beslutsunderlag för framtida investeringar. Det 
betyder att ABB även behöver kunskap om OEM-företagens 
behov inom dessa branscher, eftersom det bidrar med 
information om hur ABB ska tillmötesgå dessa kunder samt på 
vilket sätt de ska angripa denna marknad. 
 

 

Syftet med studien är att utreda vilka framtidsutsikter 
branscherna solenergi och vågkraft har samt att identifiera 
OEM-företagens behov inom branscherna.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 För mer information om de båda enheternas verksamheter se Bilaga 1. 
Fortsättningsvis kommer ABB användas som samlingsord för båda enheterna. 
2 OEM är en förkortning för Original Equipment Manufacturer. Begreppet 
OEM-marknaden innefattar de företag som köper komponenter från andra 
företag för att använda i sin slutprodukt (Investopedia, 2008).  
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Frågeställningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solenergi & 
vågkrafts- 
branschen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För att uppnå syftet med denna uppsats har vi utvecklat fem 
frågeställningar: 
 

� Vilka möjligheter finns det för fortsatt tillväxt inom 
solenergi och vågkraft? 

� Vilka hot finns det mot tillväxten av solenergi och 
vågkraft? 

� Vilka köpkriterier har OEM-företagen? 
� Vilka köpkriterier är av störst betydelse vid val av 

leverantör? 
� Vad påverkar dessa köpkriterier? 

 
Då ABB är en leverantör i denna utredning, likställs OEM-
företagens behov med vilka köpkriterier dessa har.  
 
 

Målgrupp 
ABB CEWE Control och ABB Svensk Försäljning Motorer & 
Drivsystem är vår främsta målgrupp, men andra företag som 
är intresserade av att etablera sig på den svenska solenergi- 
och vågkraftmarknaden kan även ha användning av denna 
studie. 
 
 
Avgränsningar 
Med tanke på tidsramen för denna studie och för att kunna 
utföra ett grundligt arbete måste vissa begränsningar göras. 
Att vi har valt att fokusera på branscherna solenergi och 
vågkraft beror på att intresset för dessa branscher har ökat 
kraftigt de senaste åren. Branschen solenergi har ökat sin 
försäljning och inom branschen vågkraft har det gjorts 
betydande investeringar under de senaste åren 
(Energimyndigheten, 2008). Vågkraft är dock fortfarande i 
utvecklingsstadiet och det är enbart ett fåtal aktörer som för 
närvarande har börjat producera för kommersiellt bruk.  
 
Vad gäller framtidsutsikterna inom solenergi har vi dock 
endast fokuserat på solceller eftersom det är av störst intresse 
för ABB. Däremot menar vi att både företag som producerar 
solfångare3 och solceller4 speglar OEM-företagens behov inom 
solenergibranschen. Av denna anledning har vi därför valt att 
medta företag från båda verksamhetsområdena inom 
solenergi för att få ett representativt resultat över OEM-
kundernas behov. 
                                                           
3 Solfångare producerar värme.  
4 Solceller producerar elektricitet. För mer information se Bilaga 6. 
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Konsekvenserna av dessa avgränsningar är att behoven och 
framtidsutsikterna för resterande branscher inom 
förnyelsebar energi inte kommer att beskrivas, vilket innebär 
att studiens resultat enbart kan appliceras på de andra 
områdena med vissa förbehåll. 
 
Vi har även avgränsat oss till OEM-företag på den svenska 
marknaden. Anledningen till det är att ABB Svensk Försäljning 
Motorer & Drivsystem enbart verkar på den svenska 
marknaden. Båda ABB-enheterna har även som mål att utöka 
sin försäljning till de svenska OEM-företagen och av naturliga 
skäl har en avgränsning därmed gjorts till denna marknad. 
Trots avgränsningen till den svenska marknaden kan ABB 
använda sig av studiens resultat, dock med vissa reservationer, 
när de vill etablera sig på internationella marknader. Den 
svenska marknaden har troligtvis vissa skillnader jämfört med 
internationella marknader, vilket medför att andra insatser 
kan behövas som inte kommer till ytan i denna studie. Likheter 
kan dock finnas och därmed kan lärdomar dras från denna 
studie, vilka kan vara användbara inför en internationell 
etablering. 
 
I SWOT5-analysen vi har valt att fokusera på externa faktorer 
som kan påverka branschernas framtidsutsikter samt 
konkurrenter inom enbart branschen förnyelsebar energi. Det 
betyder att vi inte kommer att ta hänsyn till interna faktorer 
eller fördjupa oss i konkurrenter inom övriga energikällor som 
exempelvis kärnkraft och fossila bränslen. Konsekvenserna av 
att vi bortser från interna faktorer är att vi inte kommer att 
identifiera de styrkor och svagheter ABB har för att kunna 
tillmötesgå de möjligheter och hot som de ställs inför. Istället 
bidrar vi med marknadsinformation som de kan basera sina 
investeringsbeslut på. Då regeringen satsar på olika former av 
stödsystem för att öka användandet av förnybar energi och har 
som mål att minska användandet av övriga energikällor 
(Regeringen, 2008) har vi valt att inte fördjupa oss i 
konkurrenter från andra energikällor. Dessutom är förnybar 
energi ett område i utveckling, vilket gör att det på kort sikt 
inte kan konkurrera med exempelvis kärnkraft som idag utgör 
hälften av Sveriges energiförsörjning. Konsekvenserna av det 
är att studien inte tar lika stor hänsyn till hur dessa 
energikällor påverkar branschernas framtidsutsikter. 
 
 
 

                                                           
5 SWOT är en förkortning av Strengths (Styrkor), Weaknesses (Svagheter), 
Opportunities (Möjligheter) och Threats (Hot). För mer utförlig beskrivning av 
detta analysverktyg se avsnittet SWOT som analysverktyg sid 17. 
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Studiens två 
problemområden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Branschernas 
framtidsutsikter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Läshänvisningar 

Vi rekommenderar läsare att läsa inledningen Studiens poäng 
för att få bakgrundsinformation till studien. Metodkapitlet 
Vägen till en pålitlig studie sid. 7 rekommenderas om läsaren 
vill få insyn i hur vi har gått tillväga när studien genomfördes. 
 
Denna studie beskriver två problemområden; solenergi- och 
vågkraftsbranschens framtidsutsikter samt OEM-företagens 
behov inom dessa branscher. De läsare som inte har något 
intresse av vilka framtidsutsikter branscherna solenergi och 
vågkraft har kan därför direkt läsa kapitlen om OEM-
företagens behov som påbörjas på sid. 66.  De läsare som 
däremot inte är i behov av att få kunskap om OEM-företagens 
behov behöver inte läsa kapitlen som behandlar problem-
området. Läsaren kan istället direkt läsa slutsatserna om 
branschernas framtidsutsikter sid. 97 och sid. 100 efter 
kapitlet Analys av branschernas framtidsutsikter. 
 
För läsare med förkunskap inom problemområdet är det inte 
nödvändigt att läsa hela uppsatsen. Teoriavsnittet SWOT som 
analysverktyg sid. 17 behöver inte läsas om läsaren har 
kunskap om de externa faktorer som vi i analyskapitlet Analys 
av branschernas framtidsutsikter sid. 39 för en diskussion 
kring. Detta teorikapitel beskriver dock kortfattat våra 
definitioner av de externa omgivningsfaktorerna. För att få en 
överblick över de externa faktorer som vi medtagit är ett annat 
förslag att läsaren läser sidrubrikerna i kapitlet, vilket skapar 
en ökad förståelse för diskussionen som förs i analyskapitlet.  
 
För att få en översikt över de möjligheter och hot som vi har 
identifierat i empiriavsnittet Branschernas framtidsutsikter sid. 
19 kan läsaren läsa sammanfattningen av möjligheter och hot 
inom solenergi sid. 28 och sammanfattningen av möjligheter 
och hot inom vågkraft sid. 35. Analyskapitlet Analys av 
branschernas framtidsutsikter sid. 39 ger läsaren möjlighet att 
fördjupa sig inom ämnesområdet. Kapitlet inleds med analys 
över framtidsutsikten för branschen solenergi och följer 
samma struktur som teorikapitlet. Det innebär att de 
ekonomiska, tekniska, politiska/juridiska, sociala/kulturella 
faktorerna först diskuteras därefter konkurrenter, kunder och 
leverantörer. Analys av framtidsutsikten för branschen 
vågkraft inleds på sid. 54 och följer samma struktur. Om 
läsaren enbart vill få en insyn i det som diskuterats under 
respektive faktor kan sammanfattningen som är placerad efter 
varje faktor läsas.  
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Läsare som inte har något intresse av att få vetskap om OEM-
företagens behov inom respektive bransch eller inte har något 
behov av att fördjupa sig i varje omgivningsfaktor i analys-
kapitlet Analys av branschernas framtidsutsikter kan direkt läsa 
slutsatserna sid. 97 för solenergi respektive sid. 100 för 
vågkraft samt våra rekommendationer sid. 104.  
 
Det inledande teorikapitlet Original Equipment Manufacturer 
sid. 66 som behandlar OEM-företags behov behöver inte läsas 
om förkunskap om Original Equipment Manufacturer samt de 
identifierade köpkriterierna finns. För att få en överblick kan 
sammanställningen av de identifierade köpkriterierna sid. 71 
alternativt läsas. Likaså empirikapitlet OEM-företagens 
verkliga behov sid. 72 har en sammanställning över de köp-
kriterier som är av störst betydelse inom respektive bransch. 
Sid. 75 för branschen solenergi respektive sid. 78 för 
branschen vågkraft. Om läsaren inte är i behov av att fördjupa 
sig i analyskapitlet Analys av OEM-företagens behov som inleds 
på sid. 80 kan läsaren direkt läsa de slutsatser som har dragits 
av OEM-företagens behov inom branschen solenergi sid. 98 
respektive vågkraft sid. 101. 
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För att öka studiens tillförlitlighet redogörs 
och motiveras vårt tillvägagångssätt och de val 
som har gjorts under studien i detta kapitel.  
 

 

Därefter redogörs resultatet som framkommit 
under undersökningen av branschernas 
framtidsutsikter.  
 

 

I detta teorikapitel presenteras SWOT-
modellen som är ett verktyg som vi har använt 
för att analysera branschernas 
framtidsutsikter. 
 

 

I detta teorikapitel beskrivs den specifika 
marknad som vi har undersökt och de 
köpkriterier OEM-företag kan ha, det vill säga 
vilka deras behov kan vara.  
 

 

Efter att ha beskrivit den teoretiska 
referensramen redovisas det resultat som 
framkommit om OEM-företagens behov.   
 

Därefter förs en diskussion kring svaren med 
koppling till vår referensram.  

 
 

 

Efter presentationen av branschernas 
möjligheter och hot analyseras svaren med 
koppling till den teoretiska referensramen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vägen till en 
pålitlig studie 
 
 
 
SWOT som 
analysverktyg 
 
 
 
Branschernas 
framtidsutsikter 
 
 
 
Analys av 
branschernas 
framtidsutsikter 
 
 
Original 
Equipment 
Manufacturer 
 
 
OEM-företagens 
verkliga behov 
 
 
 
Analys av OEM-
företagens behov 
 
 
 
 

 
 

ÖVERSIKT
 

För att få en överblick och en bättre förståelse för studiens 
upplägg beskriver vi nedan undersökningens olika delar och 
deras syfte. 

 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slutsatser 
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VÄGEN TILL EN PÅLITLIG STUDIE 
 

I detta kapitel beskrivs studiens tillvägagångssätt. Studiens 
pålitlighet och tillförlitlighet påverkas av de val vi gör under 
arbetets gång. Det är därför viktigt att vara medveten om de 
konsekvenser som alla de valen leder till.  

 
 
I Figur 1. nedan illustreras uppsatsens uppbyggnad. Studien är 
baserad på den teoretiska referensramen kring OEM-företags 
köpkriterier samt möjligheter och hot inom branscherna 
solenergi och vågkraft. Teorin har vidare legat till grund för 
insamlingen av det empiriska materialet. Det empiriska 
materialet tillsammans med den teoretiska referensramen har 
därefter använts för att besvara uppsatsens syfte och för att 
komma fram till våra slutsatser. 
 
 

                                                                                     TEORI 

                            
   

   

                                 

                                                                                                               EMPIRI & 
                                                                                     ANALYS 
                                                                                       
                                                                                         
                
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Uppsatsens uppbyggnad, egen illustration 
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SVAR PÅ UPPSATSENS SYFTE: 
Syftet med studien är att utreda vilka framtidsutsikter 
branscherna solenergi och vågkraft har samt att 
identifiera OEM-företagens behov inom branscherna.  

 

 
SLUTSATSER 
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Informationsinsamling 
Studiens arbete inleddes med en förstudie av redan befintlig 
information (sekundärdata) inom området. Förstudien syftade 
till att ge ökad kunskap om problemområdet samt för att 
utforma undersökningens teoretiska referensram. Den 
sekundära datan består av vetenskapliga artiklar, böcker, 
rapporter och Internetkällor. Vid insamling av sekundärdata 
har vi använt oss av olika sökmotorer för att få tillgång till 
information som är nödvändig för att uppfylla uppsatsens 
syfte. De sökmotorer som vi har använts oss av är Internet, 
databaser samt bibliotekets katalog för lån av böcker på 
Mälardalens Högskola.  
 
Informationssökningen började med att vi undersökte var de 
olika databaserna hämtar sin information för att utesluta de 
som tillhandahåller med samma källor. Exempelvis 
tillhandahåller databasen ELIN@mälardalen information från 
ABI/Inform, Emerald, JSTOR med flera. Det innebär att 
ELIN@mälardalen gör samsökningar i större delen av de 
fulltextdatabaser som Mälardalens Högskola förfogar över. Vi 
har därefter kompletterat med information från övriga 
relevanta databaser som ELIN@mälardalen och Samsök inte 
täcker. De databaser vi har sökt information i är därmed 
ELIN@mälardalen, OAister, LIBRIS, Google Scholars, 
Artikelsök och Samsök. Dessa databaser har stor variation av 
vetenskapliga artiklar, e-tidskrifter, e-böcker och referenser 
till artiklar ur svenska dagstidningar, tidskrifter och årsböcker. 
Vi har även använt olika sökmotorer på Internet såsom Google.  
 
De sökord som vi främst har använt oss av är: Business-to-
business, B2B, OEM, Original Equipment Manufacturer, OEM 
product development, OEM relationship, OEM cooperation, On-
Time-Delivery, SWOT, solenergi, vågkraft, förnyelsebar energi.  
Dessa ord har vi även kombinerat på olika sätt för att få 
varierande information inom ämnesområdena.  
 
För att öka studiens tillförlitlighet är det viktigt att ta hänsyn 
till källornas aktualitet, att källan har en upphovsman samt att 
de är ändamålsenliga (Thurén, 1997). För att kunna återge 
aktuell information är majoriteten av de artiklar och böcker 
som vi har använt publicerade under 2000-talet. Vikten av 
källans aktualitet beror på att mycket kan ha förändrats sedan 
informationen publicerades. Eftersom vi ska utreda framtids-
utsikterna för branscherna solenergi och vågkraft och det är 
därför av vikt att grunda nulägesbeskrivningen av  
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branscherna på aktuell information. Vidare ska vi identifiera 
vilka behov OEM-företag har idag, vilket innebär att det inte är 
relevant att använda äldre källor som behandlar köp-
kriterierna eftersom de kan ha förändrats. De fåtal äldre källor 
som vi har använt oss av har bidragit med tydligare 
information än källor publicerade på 2000-talet och därför har 
vi valt att använda de. Eftersom det kan vara svårt att 
identifiera upphovsmannen till material som publiceras på 
Internet kan den vara mer osäker och otillförlitlig (Nyberg, 
2000). Av denna orsak har vi försökt att begränsa källor från 
Internet samt använda information från Internetkällor där det 
finns en känd och legitimerad upphovsman till informationen. 
Energimyndigheten har exempelvis bidragit med information 
till empirin från deras webbplats. Detta är en statlig myndighet 
vilken bör tillhandahålla med saklig och korrekt information 
och därför anser vi denna tillförlitlig. Det finns även många 
fördelar med att använda material från Internet. Exempelvis är 
informationen lättillgänglig, den ökar ständigt samt bidrar till 
att aktuell information är lättare att tillförskaffa sig 
(Christensen et al., 2001).  
 
I OEM-avsnittet har vi främst använt oss av vetenskapliga 
artiklar för att utforma den teoretiska referensramen. Nyberg 
(2000) menar att studiens tillförlitlighet ökar om källorna 
består av artiklar från vetenskapliga tidsskrifter. Skälet till att 
det kan bidra till en god vetenskaplig nivå, menar han, är att 
publikationerna har granskats av utomstående sakkunniga 
före publiceringen. Vi anser vidare att samtliga källor är ända-
målsenliga eftersom de har en tydlig koppling till problem-
området och därmed är relevanta för att uppnå studiens syfte. 
 
De primära källorna består av intervjuer med fem OEM-företag 
inom branschen solenergi, två OEM-företag inom branschen 
vågkraft, Energimyndigheten samt medarbetare på ABB. 
 
 
Informationsinsamling genom intervjuer  
Informationsinsamling genom intervjuer är lämpligt då vi har 
ett undersökande syfte där vi vill utreda framtidsutsikterna 
inom de valda branscherna samt identifiera OEM-företagens 
behov (Christensen et al., 2001).  Intervjuer ger möjlighet till 
mer innehållsrik och djupgående information som bidrar med 
ökad förståelse för vårt problemområde. En intervju är även 
att föredra då den ger oss möjligheten till att ställa följdfrågor. 
Det betyder att vid oklarheter kan frågor och svar förklaras, 
förtydligas och utvecklas (Christensen et al., 2001), vilket 
innebär att resultatet blir mer tillförlitligt. 
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Möjligheten att ställa följdfrågor kan även leda till mer 
informationsrika svar tack vare att en dialog förs mellan oss 
och respondenten.  
 
Studien baseras på både telefonintervjuer och personliga 
intervjuer. 
 
Informationsinsamlingen har till största del genomförts genom 
telefonintervjuer. Respondenterna på Energimyndigheten och 
OEM-företagen samt en medarbetare på ABB intervjuades per 
telefon. Den främsta anledningen till att vi utfört telefon-
intervjuer är av praktiska skäl eftersom respondenterna inte 
har haft möjlighet att träffas för ett personligt möte. Det har i 
övriga fall berott på det geografiska avståndet. Fördelarna med 
denna insamlingsmetod är i stora drag desamma som för 
personliga intervjuer, se kommande stycke för information om 
dessa fördelar. Skillnaderna ligger i att vi eller respon-
denterna under telefonintervjuerna inte har haft möjlighet att 
visa material och att fördelarna med den personliga kontakten 
inte kan utnyttjas (Christensen et al., 2001). Under telefon-
intervjuer påverkas däremot inte respondenten av vårt 
kroppsspråk, vilket är en fördel då svarens ökar tillförlitlighet 
(Christensen et al., 2001). 
 
Med medarbetarna på ABB har vi främst genomfört personliga 
intervjuer eftersom vi i början var i behov av en grundlig 
genomgång av ämnet, men även för att bekräfta och utveckla 
informationen från sekundära källor i OEM-avsnittet 
(Christensen et al., 2001). Se Bilaga 2. för information om 
intervjupersonerna på ABB. I de fall det var möjligt (4 av 5 
intervjuer) utförde vi därför personliga intervjuer på grund av 
dess fördelar. Fördelarna med en personlig intervju är att 
sannolikheten att respondenten blir mer engagerad och 
koncentrerad ökar, vilket kan bidra till mer uttömmande svar. 
Respondenten kan även på grund av vår närvaro känna ett 
visst ansvar att svara mer utförligt (Christensen et al., 2001). 
Vid en personlig intervju finns det även möjlighet för 
respondenterna att visa material i form av informationsblad 
och annan publicerad information samt att förklara sina svar 
genom illustrationer. Nackdelen med denna metod är att 
respondenterna kan påverkas av vårt kroppsspråk, vilket kan 
färga svaren de uppger (Christensen et al., 2001). Vi har vid 
intervjutillfällena försökt minimera vår påverkan på 
respondenterna genom att försöka ha ett neutralt kropps-
språk, det vill säga att inte uppmuntra eller avleda respon-
denten med vårt kroppsspråk. Vi är dock medvetna om att det 
ändå kan ha haft en effekt på respondenterna. 
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Val av företag och respondenter 
En del av studiens syfte är att beskriva framtidsutsikterna för 
solenergi och vågkraft och därför har vi utfört intervjuer med 
Energimyndigheten. Energimyndigheten utför omvärlds-
bevakning och tar fram fakta och baskunskaper om energi-
systemets utveckling (Energimyndigheten, 2008), vilket 
medför att de har kunskaper om framtidsutvecklingen inom 
området solenergi och vågkraft. Vi har genomfört intervjuer 
med respektive kontaktperson inom områdena solenergi och 
vågkraft på Energimyndigheten, se Tabell 1 och 2. Vi har även 
valt att intervjua OEM-företagen gällande framtidsutsikterna 
inom branscherna. Orsaken till att vi valt att fråga OEM-
företagen om detta är att vi tror att svaren kan bidra med mer 
specifik information om eventuella problem som företagen 
stött på. Informationen från Energimyndigheten syftar istället 
till att bidra med information som OEM-företagen eventuellt 
inte har. Svaren från OEM-företagen och Energimyndigheten 
ska därmed komplettera varandra för att ge en heltäckande 
bild av framtidsutsikterna.  För att utveckla informationen från 
primära källor grundas även empiriavsnittet Branschernas 
framtidsutsikter på sekundära källor. Sammanfattningsvis 
syftar det till att få en så komplett och informationsrik bild om 
branschernas framtidsutsikter som möjligt för att uppnå 
studiens syfte.  
 
Urvalskriterierna för båda branscherna bestod av att företagen 
måste bedriva egen tillverkning av produkter inom solenergi 
och vågkraft i Sverige samt att de är OEM-företag.  
 
Företagen inom branschen solenergi har vi kartlagt genom att 
använda oss av företagsregistret och sökmotorn Kompass som 
är en leverantör av företagsinformation. Vi valde att nyttja 
denna sökmotor då Statistiska Centralbyråns (SCB) SNI-koder 
(Svensk Näringsgrensindelning) inte var tillförlitliga för 
sökning av företag inom detta område. Det med anledning av 
att SCB i nuläget inte har någon kategorisering av området 
Förnyelsebar energi och dess undergrupper (SCB, 2008). 
Kompass gav även möjlighet att dela in företagen efter olika 
kategorier, exempelvis tillverkande företag eller distributions-
företag, företag på svenska eller norska marknaden med mera. 
Det gjorde kartläggningen av OEM-företagen mer precis då 
ickerelevanta företag enkelt kunde sållas bort. Vi har även 
kompletterat listan från Kompass med information från 
Energimyndigheten samt Svenska solenergiföreningen. 
Företagen fann vi i rapporten Solceller i Sverige och Världen 
2007 (Malm, 2007) och på listan över företag som är 
medlemmar i Svenska solenergiföreningen (Svenska solenergi-
föreningen, 2008). 
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Inom solenergi fanns det 18 tillverkande företag6 i Sverige, se 
Bilaga 3. för information om företagen inom solenergi som 
urvalet baserades på. För att undvika ett alltför omfattande 
material och för att kunna analysera resultatet djupare har en 
begränsning till fem företag inom branschen solenergi gjorts, 
se Tabell 1. Företagen som medverkar i studien är i olika 
storlekar vilket innebär att vi fick en god spridning över 
företagen och att vi därmed kan ge en generell bild av 
branschens behov.  
 
Företagen inom vågkraft fann vi via Energimyndighetens 
Rapport Vågkraft, Energimyndighetens insatser samt en 
omvärldsanalys (Hallert, 2005). I rapporten fanns fyra företag 
listade som verksamma inom vågkraft i Sverige. Efter sökning 
på allabolag.se7 fann vi att av de fyra företagen var det två 
företag som var verksamma i produktion idag. Då det finns två 
tillverkande företag i Sverige idag inom vågkraftsbranschen 
innebär det att det är möjligt att identifiera behoven hos denna 
bransch utifrån endast två företag. 
 
För att undersöka vilka köpkriterier OEM-företagen har, det 
vill säga vilka behov företagen har, utförde vi intervjuerna med 
inköpsansvarig på respektive företag eller annan person som 
är insatt i företagets inköp, se Tabell 1 och 2. Personen som är 
inköpsansvarig ansvarar över vilka inköp företaget gör och 
sysslar bland annat med förhandling och orderadministration, 
vilket innebär att de har kunskap om vilka köpkriterier 
företaget har. Då dessa personer även har kunskap om 
branschen anser vi att de även kan besvara frågor gällande 
branschens framtidsutsikter. 
 
Intervjuerna med medarbetarna på ABB (5 stycken), som 
tillsammans med sekundärdata har legat till grund för den 
teoretiska referensramen i OEM-avsnittet, har genomförts med 
försäljnings- och inköpschefer samt säljare. Se Bilaga 2. för 
information om intervjupersonerna på ABB. Det för att 
komplettera, bekräfta och utveckla informationen från 
sekundära källor. Kontakt har tagits med dessa personer då de 
besitter kunskap om OEM och OEM-företag. Det för att 
försäkra oss om att vi inte gått miste om värdefull information 
då sekundära källor inte alltid återspeglar verkligheten. 
Informationen om OEM-företag från sekundära källor är dock  
 

                                                           
6 Det innefattar företag som tillverkar solcellspaneler och företag som 
producerar solfångare. 
7 Allabolag.se presenterar uppdaterad företagsinformation från Bolagsverket, 
Skatteverket, SCB samt från samarbetspartners som Teleadress och UC. 
(Allabolag.se, 2008) 
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av vikt att granska eftersom de kan bidra med aspekter som 
ABB inte haft kännedom om.  
 
Urvalet av respondenterna är strategiskt då vi bedömt vilka 
företag och personer som är lämpliga respondenter att 
intervjua för att uppnå studiens syfte (Christensen et al., 
2001). Ett strategiskt urval är användbart då vi vill erhålla 
djupare förståelse för OEM-företagens köpkriterier, det vill 
säga deras behov samt för att få förståelse för de aspekter som 
påverkar framtidsutsikterna inom solenergi och vågkraft. 
Genom ett strategiskt urval har vi således intervjuat lämplig 
person med insikt och relevant kunskap inom respektive 
område. 
 
 

 
Tabell 1. Översikt över respondenter inom solenergi 

 
 

 
Tabell 2. Översikt över respondenter inom vågkraft 

 
 
 
 
 
 
 
 

Företag/myndighet  
solenergi 

Respondent Befattning 

PV Enterprise Sweden 
AB 

Fredrik Sjöholm Inköpsansvarig 

Gällivare PhotoVoltaic 
AB 

Uwe Hesmert Inköpsansvarig 

N67 Solar AB  Kristin Rödder  Kvalitetschef 

AquaSol AB Thomas Reidarsson Inköpsansvarig 

EffectaPannan AB Roger Svensson Inköp 

Energimyndigheten Linus Palmblad Handläggare för 
solceller 

Företag/myndighet 
vågkraft 

Respondent Befattning 

SeaBased Energy AB Erik Lejerskog Ansvarig chef, 
ställverk 

Sea Power 
International AB 

Inge Pettersson Verkställande 
direktör 

Energimyndigheten Susanna Widstrand Handläggare för 
vågkraft 



- Metod - 

14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Intervjuguidernas 
struktur 
 
 
 

 
 
Intervjuguide 
Energi-
myndigheten 
 
 
 
 
 
Intervjuguide 
OEM-företag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förberedda 
respondenter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervjuguiderna 
Vid utformandet av de två intervjuguiderna har uppsatsens 
syfte varit utgångspunkten. Vidare är intervjuguiderna 
baserade på referensramen som behandlar SWOT-modellen8 
samt OEM-företags köpkriterier. För intervjuguiderna i sin 
helhet se Bilaga 4 och 5. Orsaken till att vi har utformat två 
intervjuguider är för att vi ville inhämta olika information från 
respondenterna. Samtliga intervjuguider följer en struktur 
med givna frågor, men med möjlighet till följdfrågor. Frågorna 
är även öppna för att ge respondenten möjlighet att svara fritt 
med egna ord och för att inte styra respondentens svar 
(Christensen et al. 2001).  
 
Energimyndighetens intervjuguide är uppdelad i tre delar och 
innehåller 10 frågor. Frågeformuläret inleds med generella 
frågor som syftar till att få respondenten bekväm med 
intervjusituationen. Det eftersom det kan bidra med mer 
informationsrika svar. Andra delen innehåller frågor som rör 
möjligheter inom respektive bransch och den tredje tar upp 
frågor gällande hot som kan motverka branschens tillväxt. 
 
Intervjuguiden till OEM-företagen innehåller 14 frågor. Även 
denna intervjuguide inleds med generella frågor som syftar till 
att få respondenten bekväm med intervjusituationen. Därefter 
följs frågor som behandlar respondentens köpkriterier och vad 
som kan påverka dessa. De sista frågorna behandlar 
branschernas framtidsutsikter. Även här inleds med en mer 
generell fråga för att sedan mer specifikt gå in på faktorer som 
påverkat och kan påverka företagets tillväxt positivt 
respektive negativt. Det vill säga vilka möjligheter samt hot 
som finns inom branschen.  
 

 
Utförandet av intervjuerna  
Efter urvalsprocessen kontaktades de utvalda respondenterna 
via e-post eller telefon. Vid den första kontakten informerade 
vi respondenterna om undersökningens syfte och uppdrags-
givare samt frågade om de kunde ställa upp på en telefon-
intervju. Efter att vi fått en bekräftelse på att respondenterna 
ville medverka i undersökningen skickade vi i förväg ut 
intervjufrågorna till varje respondent. Det för att ge dem 
möjlighet att förbereda sig och reflektera över fråge-
ställningarna, vilket kan bidra med mer uttömmande,  

                                                           
8 SWOT är en förkortning av Strengths (Styrkor), Weaknesses (Svagheter), 
Opportunities (Möjligheter) och Threats (Hot). För mer utförlig beskrivning av 
detta analysverktyg se avsnittet SWOT som analysverktyg s. 17. 
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genomtänkta och informationsrika svar. Eventuell information 
som respondenterna inte har kan även inhämtas på annat håll 
för att därmed kunna ge ett mer uttömmande svar.  Nackdelen 
med tillvägagångssättet kan vara att svaren inte blir lika 
spontana. För att uppnå studiens syfte anser vi dock att det 
krävs att respondenterna är förberedda. Det för att kunna ge 
en heltäckande och informationsrik bild av dels branscherna 
solenergi och vågkrafts framtidsutsikter och dels OEM-
företagens köpkriterier. 
 
Varje intervju inleddes med en kort presentation av oss, 
studiens syfte och hur vi ska använda intervjumaterialet. För 
att försäkra oss om att få med all information samt för att 
korrekt kunna återge det som sades under intervjun spelades 
alla intervjuer in. Inspelningarna underlättade även det 
praktiska arbetet i form av sammanställningen av materialet. 
Varje respondent fick innan intervjuernas start ge sitt 
medgivande om inspelning, vilket alla gjorde. En nackdel med 
att spela in intervjuerna kan enligt Christensen et al. (2001) 
vara att respondenterna väljer att svara på vad de tror är ett 
önskvärt sätt. Vi anser emellertid inte att frågorna är av sådan 
art att respondenterna kände att de var tvungna att svara på 
ett förbestämt sätt. Det vill säga att frågorna inte berör 
känsliga ämnen. Vi kan dock inte bortse från att respon-
denterna kan ha påverkats av att samtalen spelades in. Vid 
användandet av inspelningsapparater kan tekniska problem 
uppstå. För att undvika det och därmed inte få tillgång till det 
empiriska material som studien ska baseras på har vi under 
alla intervjuer även fört anteckningar. 
 
Vi har även försökt att undvika att påverka respondenterna att 
svara på ett visst sätt.  Det för att undvika ett missledande 
resultat. Problemet kallas intervjuareffekten och kan 
exempelvis vara hur frågan ställs eller vilket tonfall som 
används (Christensen et al. 2001). Denna påverkan på respon-
denterna har vi försökt minimera genom att vi under samtalen 
försökt behålla en neutral ton samt att inte ställa ledande 
frågor. 
 
 

Bearbetning och sammanställning av resultat 
Intervjuerna har efter varje intervjutillfälle sammanställts 
utifrån de inspelade samtalen. För att försäkra oss om att 
missförstånd inte uppstått och att svaren uppfattats korrekt 
skickades sammanställningarna till respektive respondent för 
ett godkännande. Om respondenterna upplevde att de inte gett 
tillräckligt informationsrika och uttömmande svar fick de även 
möjlighet att eventuellt lägga till information i  
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sammanställningen. Då vårt syfte kräver informationsrik, 
detaljerad och djup information anser vi inte att det är en 
nackdel att respondenterna fick möjlighet att komplettera sina 
svar. Det kan i stället ha bidragit till att information som vi 
annars skulle ha gått miste om framkom. Efter att vi fått ett 
godkännande från respektive respondent har det empiriska 
materialet delats in efter teman som är baserade på den 
teoretiska referensramen som behandlar SWOT-modellen 
samt OEM-företagens köpkriterier. Syftet med uppdelningen 
är att bidra med en tydligare koppling till studiens referens-
ram och underlätta analysarbetet. Företagens svar har 
integrerats och kopplats samman under de olika teman för att 
tydliggöra likheter och skillnader dem emellan.  
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SWOT SOM ANALYSVERKTYG 
 

I detta kapitel redogörs den teoretiska referensram som 
analysen av branschernas framtidsutsikter grundas på. För att 
beskriva framtidsutsikterna inom branscherna solenergi och 
vågkraft kommer vi att använda oss av en SWOT-analys. Denna 
bidrar med information om branschernas möjligheter och hot, 
vilka i sin tur påverkar branschernas tillväxt. 

 
 
En SWOT-analys är en omvärldsanalys som identifierar 
styrkor (Strengths) och svagheter (Weaknesses) hos företaget 
samt möjligheter (Opportunities) och hot (Threats) hos dess 
omgivning (Barney, 2002).  Denna omvärldsanalys bidrar i sin 
tur med indikationer över framtidsutsikterna för branscherna 
solenergi och vågkraft.  
 
Möjligheter och hot 
Vi har fokuserat på de externa faktorerna, det vill säga 
möjligheter och hot mot tillväxten inom branscherna solenergi 
och vågkraft. Eftersom studiens syfte är att undersöka 
branschernas framtidsutsikter och inte huruvida ABB:s 
organisation och produktutbud motsvarar marknaden och 
branschernas behov har vi enbart lagt vikt vid de externa 
faktorerna. Externa faktorer handlar om möjligheter och hot 
inom områdena ekonomi, teknik, politik/juridik, sociala/ 
kulturella faktorer, konkurrenter, kunder samt leverantörer 
som kan ha inverkan på tillväxten inom branscherna solenergi 
och vågkraft (Kotler, 2006). Externa faktorer handlar 
följaktligen om faktorer som företaget själv inte kan 
kontrollera, det vill säga vid beslut som fattas av andra aktörer 
(Johnsson & Scholes, 1997).  
 
INTERNA                       EXTERNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekonomiska, tekniska, politiska/juridiska,   
sociala/kulturella faktorer samt konkurrenter 
kunder och leverantörer 

 
Figur 2. SWOT-modell, egen illustration 
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EKONOMISKA faktorer handlar om graden av köpkraft inom 
en marknad, vilken i sin tur grundas på aktuell inkomst, priser, 
besparingar, skulder och kreditvärde(Kotler, 2006). 
 
TEKNISKA faktorer innefattar den tekniska utvecklingen inom 
branscherna som har inverkan på tillväxten inom solenergi 
och vågkraft (Kotler, 2006). 
 
POLITISKA/JURIDISKA faktorer behandlar faktorer såsom 
lagar, regler, politiska myndigheter och frivillighets-
organisationer som påverkar och begränsar organisationer 
samt tillväxten i branscherna (Kotler, 2006). 
 
SOCIALA/KULTURELLA faktorer inbegriper samhällets 
värderingar, övertygelser och normer och definierar 
relationerna mellan människor och andra grupper i samhället. 
Det har i sin tur inverkan på graden av acceptans gentemot 
exempelvis andra grupper och nya innovationer (Kotler, 
2006). 
 
KONKURRENTER är i detta sammanhang andra förnyelsebara 
energikällor som påverkar marknadstillväxten inom solenergi 
och vågkraft. Orsaken till att vi inte har valt att fokusera på 
andra energikällor så som kärnkraft och fossila bränslen är för 
att regeringen har som mål att öka användningen av de 
förnybara energikällorna och minska dem inom övriga 
energiområden (Regeringen, 2008). Förnybara energikällor 
har dessutom svårt att på kort sikt konkurrera med dessa 
energikällor på grund av att de är i utvecklingsskedet. 
 
KUNDER är organisationer eller individer som efterfrågar 
produkter från OEM-företagen inom solenergi- och vågkrafts-
branschen. Vi har även valt att innefatta företagens 
distributörer, det vill säga återförsäljare. Det eftersom de 
köper in företagens produkter och därmed är kunder till OEM-
företagen. 
 

LEVERANTÖRER handlar i det här sammanhanget om företag 
som levererar komponenter till OEM-företagens slutprodukt 
inom branscherna solenergi och vågkraft.  
                                   
Sammanfattningsvis kan ovan beskrivna aspekter påverka 
vilka möjligheter och hot företagen inom branschernas ställs 
inför. Det betyder att de har inverkan på branschernas tillväxt 
och kan spegla branschernas framtidsutsikter. 
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BRANSCHERNAS FRAMTIDSUTSIKTER 
 

Utnyttjandet av förnyelsebara källor har ökat kraftigt de 
senaste åren. Grunden till det har bland annat varit ökat fokus 
på klimatförändringar samt politiska stöd och regleringar. 
Däremot finns det även hot mot tillväxten i form av exempelvis 
kostnads- och sociala aspekter. Solenergi och vågkraft är två 
nya branscher som har viss potential att växa. På dessa 
marknader finns det dock inte bara möjligheter utan även hot 
mot tillväxten. I detta kapitel presenteras studiens empiriska 
material som är baserat på intervjuer med Energimyndigheten 
och sekundära källor. 

 
 
En energikälla är en naturtillgång som kan omvandlas till 
energi i form av ljus, rörelse och värme (Energimyndigheten, 
2006). Förnyelsebar energi kommer från källor som 
kontinuerligt förnyas i snabb takt samt är oändliga. Sådana 
energikällor är sol, vind vatten och biobränslen (Miljöportalen, 
2008). En tredjedel av den energi som används i Sverige idag 
kommer från förnybara energikällor (Regeringen, 2008) och i 
världen utgör förnybar energi 5 procent av den globala 
energianvändningen (Borevind, 2008). 
 
 
Goda förutsättningar för förnyelsebar energi 
Efterfrågan och utbud av förnybar energi har under de senaste 
åren ökat kraftigt till följd av ökad insikt om behovet av att 
hejda de pågående klimatförändringarna. Trots detta är det 
inte tillräckligt gentemot de mål som är satta i Sverige, inom 
EU och globalt (Borevind, 2008). I Sverige är målet att 
elektricitet som produceras med hjälp av förnybara 
energikällor, såsom sol, vind, vattenkraft, biobränslen samt 
elektricitet som produceras med torv i kraftvärmeverk ska öka 
(Energimyndigheten, 2008). Riksdagen anvisar för år 2009, i 
enlighet med regeringens budgetproposition, 2,8 miljarder för 
området energipolitik. Satsningarna i budgeten är ett steg för 
att möta de utmaningar världen står inför. Utöver redan 
meddelade satsningar på teknik och klimat i höstens 
forsknings- och innovationsproposition föreslår regeringen 
även ett antal åtgärder i syfte att främja utveckling av ny 
energiteknik. Åtgärdspaketet innebär därmed att fokus flyttas 
från statliga investeringsbidrag till teknikutveckling, 
effektivare marknader och ett ökat globalt samarbete. För att 
underlätta steget från forskning och utveckling till 
kommersialisering kommer det att avsättas ytterligare 875  
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miljoner kronor, vilket möjliggör exempelvis demonstrations-
anläggningar (Regeringen, 2008).  
 
Vidare har även EU-komissionen fastslagit att elproduktionen 
av förnybara energikällor ska utgöra 20 procent år 2010. År 
2005 uppgick elproduktionen till 15 procent.  Då behovet av el 
ökar innebär det i praktiken att andelen investeringar i el från 
förnybar energi måste öka ytterligare (Borevind, 2008). 
 
 
Regler och skatter 
Staten tar ut skatter både vid produktion och vid konsumtion 
av el. Det handlar dels om inkomster till staten men syftar 
även till att fungera som styrmedel. Styrmedel handlar om 
verktyg som staten använder för att effektivisera landets 
energianvändning och minska utsläppen (Energikunskap, 
2008). För kraftbolagen innebär det olika mängd skatter och 
avgifter beroende på elens produktionssätt. För elproduktion i 
kärnkraft måste exempelvis en särskild kärnkraftskatt betalas. 
Det finns även skatter på utsläpp av koldioxid, svavel och 
kväveoxider för att gynna elproduktion som framställs på ett 
miljömässigt sätt (Energikunskap, 2008).  
 
Elcertifikatsystemet är ytterligare ett sätt att gynna de 
områden som producerar förnyelsebar energi. Det är ett 
marknadsbaserat stödsystem som 
ska främja utbyggnad av 
elproduktion från förnybara 
energikällor på ett kostnadseffektivt 
sätt (Miljödepartementet, 2008). 
Systemet är uppbyggt så att 
producenter av förnybar el får ett 
elcertifikat av staten för varje 
producerad megawattimme (MWh) el.  Genom att sälja 
elcertifikat får producenterna en extra intäkt utöver själva 
elförsäljningen. För att skapa efterfrågan på elcertifikat finns 
en så kallad kvotplikt. Denna innebär att det är obligatoriskt 
för elleverantörer och vissa elanvändare att årligen köpa en 
viss mängd elcertifikat i förhållande till sin försäljning 
respektive elanvändning under det föregående kalenderåret 
(Regeringen, 2008). Lagen som tillkom 2003 och ska fortgå till 
2030 är en del av Sveriges långsiktiga energipolitik som syftar  
 
* Innefattar vindkraft, solenergi, geotermisk energi, biobränslen, vågkraft och 
vattenkraft (småskaliga vattenkraftanläggningar om högst 1 500 kW, ökning av 
produktionen i befintlig vattenkraft och ny vattenkraft) (Energimyndigheten, 
2008). 

 

 
 

Förnyelsebara 
energikällor* ska 
år 2016 ökat till 
17 TWh i Sverige 
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till att öka den förnybara elproduktionen och minska 
utsläppen av växthusgaser (Energimyndigheten, 2008). Målet 
med elcertifikatsystemet är att användningen av el från 
förnybara energikällor ska öka till 17 TWh från 2002 års nivå 
till år 2016. År 2002 stod dessa energikällor för 6,5 TWh 
producerad el, av den totala elproduktionen som uppgick till 
drygt 143 TWh år 2002 (Energimyndigheten, 2008).  
 
 

SOLENERGI 
I Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens faktarapport om 
energiframsynen i Sverige och Europa (2003) förklaras det att 
solenergins inflöde till 
jorden är cirka 10 000 
gånger större än fossila 
bränslen, den energi-
mängd som främst 
används idag. Det 
betyder att mänsklig-
heten skulle kunna få 
hela sin energiförsörj- 
Ing från solenergi 
(Kungliga Ingenjörvetenskaps- 
akademin, 2003). För information om solceller se Bilaga 6.  
 

Enlig Linus Palmblad på Energimyndigheten var det i slutet på 
1990-talet som tillväxten av solceller tog fart och området 
började växa. Från år 2000 och framåt har solcellsindustrin 
vuxit kraftigt. Tyskland är den marknad som är störst idag och 
som drivit utvecklingen framåt. De företag i Sverige som 
tillverkar produkter till solsystem, exempelvis solcells-
moduler, exporterar i stort sett allt till Tyskland. Även USA är 
bland de största marknaderna inom solceller.  
 
I Sverige används solenergi i dagsläget dock relativt lite 
eftersom behovet av energi inte överensstämmer med 
tillgången (Energimyndigheten, 2008). Det betyder att under 
vinterhalvåret då värme, varmvatten och el behövs som mest 
lyser solen som minst. De svenska solcellerna återfinns därför 
huvudsakligen i system som inte är anslutna till elnäten som 
exempelvis på fyrar och sommarstugor, vilket skiljer sig mot 
den internationella tendensen som utgörs av nätanslutna 
system på taken till privatbostäder (Energimyndigheten, 
2008).  
 
År 2005 infördes ett bidragsstöd riktat till offentliga lokaler. 
Det statliga stödet ingår i en ”skattestimulans för miljö- och  
 

Bild: ÅF, Energi & Miljöfakta 
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energiinvesteringar i offentliga lokaler, såsom försvars-
byggnader, kommunikationsbyggnader, vårdbyggnader, bad-, 
sport- och idrottsanläggningar, skolbyggnader och kultur-
byggnader samt i vissa fall även byggnader som ägs av stiftelser, 
ideella föreningar och trossamfund” (Energimyndigheten, 
2008). Investeringsstödet består av ett bidrag på 70 procent 
av den totala investeringen. Investeringsstödet löper ut i 
december 2008 (Energimyndigheten, 2008).  
 
 
Möjligheter  
Palmblad informerar att det är tack vare att flera länder har 
utformat olika politiska stödprogram som tillväxten på 
solcellsmarknaden har tagit fart. Ekonomiska stödsystem finns 
exempelvis i Tyskland, USA, Storbritannien och i flera länder i 
Sydeuropa så som Spanien, Portugal och Italien (Malm, 2007; 
SOU, 2008). I Sverige har det statliga investeringsstödet 
påverkat utvecklingen positivt och lett till att installationer av 
solceller har ökat. Intresset för bidraget har varit stort och alla 
150 miljoner kronor beviljades i början av 2008, vilket tyder 
på att stödet har en inverkan på framtidsutsikterna i 
branschen. I Sverige har solcellsanläggningar främst in-
stallerats på offentliga lokaler på grund av investeringsstödet, 
vilket bland annat har inneburit fler installationer av nät-
anslutna anläggningar (Energimyndigheten, 2008; Svenska 
solenergiföreningen, 2008).  
 
Palmblad menar att eftersom solsystem fortfarande är ett 
relativt dyrt sätt att producera elektricitet på finns det behov 
av ekonomiska stöd för att gynna tillväxten. Stödet har bidragit 
med önskat resultat då det har installerats en viss mängd 
förnybar el. Det som, Palmblad menar, har varit än viktigare är 
att stödet även har bidragit till att bygga kunskap hos aktörer 
som tidigare inte hade kunskap inom området. Det gäller 
exempelvis aktörer som är involverade vid system- och 
installationer av solsystemen, vilket bidrar till att kostnader 
kan minskas. En annan positiv effekt av stödet är att det har 
tillkommit nya leverantörer som bygger större system. 
Palmblad informerar att innan stödet inrättades fanns det bara 
ett fåtal leverantörer som byggde solsystem, men idag finns ett 
flertal. Investeringsstödet i Sverige löper ut i december 2008, 
men det finns ett förslag om en förlängning i ytterligare tre år 
samt utökning av stödet till att även omfatta privatpersoner.9 
 

                                                           
9 Samtal med Maria Brogren på Näringsdepartementet, 2008-11-20. Kontakt 
togs för att få information om förlängningen och omfattningen av 
investeringsstödet.  
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Andra politiska åtgärder som vidtagits för att gynna 
marknaden är en lagändring som Nätanslutningsutredningen 
har framlagt, vilken syftar till att göra det ekonomiskt lönsamt 
för småskaliga anläggningsägare att mata ut el på nätet och ta 
del av elcertifikat (SOU, 2008). Det är positivt för marknads-
utvecklingen eftersom kostnader för mätning och rapportering 
har varit ett etableringshinder för nätanslutning av mindre 
solcellsanläggningar (Hedström & Stridh, 2006). För mer 
information, se Analys av branschernas framtidsutsikter sid. 39.  
Det finns även olika program och informationsaktiviteter så 
som Solelprogrammet som syftar till att öka andelen solel i det 
svenska energisystemet och resultera i ökad kunskap bland 
svenska aktörer om solceller som energikälla och byggnads-
komponent. Denna organisation avser även sprida kunskap 
om de aktiviteter som sker internationellt inom området 
(Energimyndigheten, 2008). Likaså finns det ett internationellt 
program Photovoltaic Power Systems Programme (PVPS) som 
är International Energy Agency´s Implementing Agreement (IA) 
inom solcellsområdet och där 22 länder ingår. Programmets 
syfte är att stärka det internationella samarbetet inom 
solcellsområdet för att solel ska kunna bli en betydande 
förnybar energikälla inom en nära framtid (Energi-
myndigheten, 2008).  
 
En faktor som driver fram en ökad satsning på solelektricitet 
är det ökade allmänna 
intresset för klimatfrågor. 
Det betyder att det finns en 
efterfrågan på förnybar 
energi och av den anledningen, menar Palmblad, finns det inga 
politiska hinder för solcellsmarknaden. Solcelltekniken har 
stora miljöfördelar eftersom den endast utnyttjar solljus som 
bränsle, har en lång livslängd samt inte ger några utsläpp 
(Energimyndigheten, 2008). Enda sättet solceller påverkar 
landskapet är genom en eventuell estetisk påverkan, vilket 
beror på var och hur solcellerna placeras. Det finns dock olika 
sätta att integrera solsystemen i byggnader för att minimera 
påverkan på det estetiska (Energimyndigheten, 2008).   
 
Palmblad förklarar att en aspekt som är positiv för 
marknadens tillväxt är att många som investerar i solenergi 
gör det för att de ser ett annat värde än just elen. 
Investeringarna är istället en PR-fråga och syftet med 
investeringarna i solcellsansläggningar är att visa att de gör 
något för miljön. De aktörer som investerar i solenergi på 
grund av andra skäl än elen, berättar Palmblad, är de aktörer  
som är först med att lyfta fram de orsakerna i press-
meddelanden. Efterhand då fler anläggningar byggs kommer 
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dock intresset för dessa företag att minska eftersom det då 
inte blir lika speciellt.  
 
Om framtiden tror Palmblad att det finns stora möjligheter för 
solceller. En orsak är att kostnaderna hela tiden går ner. 
Eftersom marknaden växer satsas det bland annat på 
utveckling av tekniken och billigare tillverkningsprocesser, 
vilket gör att kostnaderna minskas. Samtidigt förklarar 
Palmblad att det på en del håll i världen börjar närma sig den 
nivån där det som konsument blir billigare att producera sin el 
genom att köpa egna solceller än att köpa el direkt från 
kraftbolagen. Här i Sverige är det, enligt Palmblad, dock en bit 
kvar innan vi når den utvecklingen.  
 
 
Hot 
I förhållande till vanlig elektricitet har kostnaderna för solel 
varit för höga för ett kommersiellt genombrott. Det är inte 
heller troligt att solel på kort sikt kommer att kunna 
produceras till så pass låga kostnader att en etablering i större 
skala kommer att ske (Energimyndigheten, 2008). På längre 
sikt är det däremot möjligt för solel att bli ett lönsamt 
alternativ, vilket utvecklingen som skett inom solcellsområdet 
bekräftar. Ett hot mot tillväxten är att tekniken idag är för dyr. 
Därtill tillkommer system- och installationskostnader som i 
dagsläget står för ungefär hälften av den totala investerings-
kostnaden (Energimyndigheten, 2008). Palmblad menar att 
kostnaderna måste bli lägre för att öka tillväxten. Han anser att 
det dels handlar om att skala upp produktionen och bygga 
större fabriker för att få ner kostnaderna och dels att utveckla 
bättre men billigare teknik. Han ser dock inget fundamentalt 
hinder inom tekniken.  
 
För att göra solceller billigare och effektivare pågår forskning 
och utveckling inom nya tillverkningsmetoder, nya typer av 
solceller men även forskning kring nykraftelektronik som ska 
göra det både enklare och billigare att leverera solel till 
elnäten (Energimyndigheten, 2008). I dagens solsystem 
förloras mängder av energi i omvandlingen av solens strålar. 
Det är i dagsläget endast 15 procent av solens strålar som 
omvandlas till elektricitet (Energimyndigheten, 2008). Det är 
därför av vikt att utveckla ett solsystem som båda kan 
absorbera energin, omvandla den samt lagra energin utan 
stora förluster. I Skandinavien där den mesta solenergin finns 
tillgänglig under sommarhalvåret är det än viktigare att 
utveckla ett sätt att effektivt absorbera och tillvarata 
överskottet av energi utan för stora förluster (Kungliga 

Ingenjörsvetenskapsakademin, 2007). Batterier har därför 
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utvecklats för att ladda el från solsystem, men dessa är dyra att 
köpa in (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, 2007).  
 
Ett annat sätt att ta tillvarata på överskottet som produceras, 
men inte nyttjas, är att mata ut det på nätet och sälja det. 
Palmblad förklarar att i Sverige finns det en del frågor kring 
dessa nätanslutningar som skulle behöva lösas, för att inte 
utgöra hinder för tillväxten. I dagsläget måste ägarna till 
solsystemen ha ett så kallat inmatningsabonnemang hos 
nätägaren med tillhörande elmätning för att kunna sälja 
överskottet. Ett inmatningsabonnemang med timmätning är 
dyrt och det blir därmed inte lönsamt för en privatperson att 
sälja elen vidare. Orsaken till de höga kostnaderna är att 
anläggningsägare måste förlita sig på nätägaren eller på dess 
ombud för att kunna få mätning och rapportering 
utförd(Hedström & Stridh, 
2006). Då kostnaderna inte 
är reglerade och nätägaren 
är vinstdrivande leder det 
till för stora kostnader för 
att elförsäljning, med mätning och rapportering, från 
småskaliga elproducerande system ska vara intressant. Likaså 
för att få rätt till elcertifikat är anläggningsägaren hänvisad till 
de etablerade aktörerna för timmätning och rapportering 
(Hedström & Stridh, 2006). Palmblad anser att det skulle vara 
bra med ett system som kompenserar dessa kostnader. I 
dagläget är det istället mest lönsamt att använda elen själv och 
det resulterar i att anläggningarna dimensioneras efter det 
egna behovet. Det betyder att det i dagsläget i princip aldrig 
matas ut el på nätet.  
 
Satsning på billigare tillverkningsprocesser har enligt 
Energimyndigheten (2008) inneburit att solceller idag närmar 
sig lönsamhet. Palmblad hävdar dock att tillväxten inom 
solcellsbranschen är beroende av stöd och utan dessa blir det 
svårare för marknaden att växa. I Sverige finns det i dagsläget 
en begränsning på stödet på 150 miljoner kronor totalt och 
Palmblad menar att det är en väldigt liten marknad inter-
nationellt sett. I framtiden kommer även bidragsnivån att 
sänkas. Palmblad förklarar att syftet med en sänkning är att 
det på lång sikt inte ska behövas något bidrag. Det, menar han, 
är ett sätt att pressa leverantörerna att hela tiden installera 
billigare och billigare system. Förhoppningarna är att priserna 
ska ha sjunkit under de åren som det gamla stödet funnits. Om 
bidraget sänks för mycket finns det dock en risk för att det inte 
anses vara värt att investera i solceller, vilket Palmblad menar 
har en negativ inverkan på tillväxten.  
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Palmblad anser att det är viktigt att fortsätta att stödja 
marknaden tills den kan stå på egna ben samt för att undvika 
att marknaden blir ryckig. Stöden menar Palmblad har funnits 
under för korta perioder för att solsystemen ska bli lönsamma. 
Det behövs följaktligen stöd under en längre period och en mer 
långsiktig strategi. På så sätt ges det tydliga förutsättningar för 
aktörerna på marknaden då de vet vad som gäller under en 
längre tid. Palmblad förklarar att det leder till att företagen 
vågar göra investeringar i form av exempelvis utbyggnad av 
produktion, nyanställa och utbilda personalen. Om företagen 
inte vet vad som händer efter de här treårsperioderna blir det 
istället mer osäkert.  
 
En annan aspekt som ofta tas upp i diskussionen kring solel är 
att Sverige har för få soltimmar för att tekniken ska bli lönsam. 
Energimyndigheten (2008) menar dock att de få soltimmarna 
som når Sverige under vintern till stor del kompenseras av de 
långa sommardagarna och att detta hinder således är 
överdrivet. Palmblad förklarar att soltimmarna egentligen inte 
är så få jämfört med exempelvis Tyskland, som har satsat 
mycket på solel. Norra Tyskland och Nederländerna har 
samma solförhållanden som södra Sverige (Energi-
myndigheten, 2008). Detta faktum känner däremot inte 
allmänheten till och av denna anledning, menar Palmblad, är 
det ett hot mot tillväxten. 
 
 
Vad tycker OEM-företagen? 
I detta avsnitt presenteras information från OEM-företagen 
som producerar solsystem. Det betyder att information från 
företagen som tillhandahåller solfångare (EffectaPanna och 
AquaSol) inte kommer att redovisas. Se Avgränsningar sid. 2 
för mer information. 
 
 

Möjligheter 
Samtliga företag är överens om att framtiden ser bra ut 
eftersom marknaden hela tiden växer. Marknaden växer, enligt 
PV Enterprise Sweden10 och n67 Solar, med 30-40 procent om 
året. PVE Sweden förklarar att efterfrågan på produkterna och 
på förnyelsebar energi i allmänhet är stor. För att tillväxten på 
marknaden ska fortsätta öka är det, enligt PVE Sweden, viktigt 
att de finansiella systemen fungerar som de ska. När det 
finansiella systemet fungerar finns det oftast inte några större 
hinder eftersom det finns en stor efterfrågan på produkterna. 
n67 Solar håller med då de anser att ett behov av produkterna  
                                                           
10 Fortsättningsvis kommer förkortningen PVE Sweden att användas. 
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finns. Vidare anser n67 Solar att tillväxten kan gynnas om de 

fortsätter anpassa sig efter marknaden och reducera 
kostnader i inköpen av material. Det betyder att de måste 
anpassa sig i form av ny teknologi och nya solceller för att hålla 
sig konkurrenskraftiga. Det eftersom de inte kan sälja om 
dehar en för dyr produkt. Gällivare PhotoVoltaic11 anser vidare 
att en utveckling av stödsystemet kan gynna tillväxten på 
marknaden. Om även privatpersoner kunde få bidrag till att 
sätta solpaneler på taket skulle det underlätta för marknaden. 
GPV förklarar att anledningen till att den tyska marknaden 
exploderade var att deras stödsystem är mer utbyggt än det 
svenska. 
 
 
Hot 
PVE Sweden anser att det som händer nu med finanskrisen 
kan motverka den framtida tillväxten. Även n67 Solar menar 
att de befinner sig i en spännande fas, beroende på hur länge 
den finansiella krisen håller i sig. PVE Sweden anser att 
finanskrisen drabbar de i och med att marknaden är 
kapitalfokuserad. Det betyder att kunden som köper deras 
produkt då inte får det finansiella stödet som de behöver. PVE 
Sweden menar att de sista månaderna har finanskrisen gjort 
att det är ännu svårare att få lån till bra förutsättningar, vilket 
har haft en viss påverkan på branschen. GPV håller däremot 
inte med och anser istället att den finansiella krisen inte har 
påverkat branschen nämnvärt. 
 
Vidare menar n67 Solar att i och med att marknaden ändrar 
sig snabbt betyder det att företagen måste anpassa sig efter de 
nya behoven. Det handlar följaktligen om att ändra sin produkt 
och anpassa den till marknaden. Gör de inte detta kan detta, 
enligt n67 Solar, i sin tur motverka deras tillväxt. 
 
PVE Sweden poängterar att svårigheter med att ibland få tag 
på material kan motverka önskad tillväxt. Det har tidigare i år 
varit kiselbrist på grund av den stora efterfrågan, vilket har 
påverkat aktörerna på marknaden. Detta problem har medfört 
att de under tidigare år inte kunnat komma upp i den takt på 
ut-leveranser som de först hade önskat. På grund av detta har 
de fått minska produktionen och därför inte kommit upp i den 
omsättningen som de först hade förutspått. Även n67 Solar har 
haft problem med att leverantören inte kunnat leverera till 
dem. Problemet, menar de, har uppstått eftersom branschen 
har expanderat så snabbt. Nu anser de att marknaden 

                                                           
11 Fortsättningsvis kommer förkortningen GPV att användas. 
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däremot har stabiliserats ganska bra och de har tecknat avtal 
med stora aktörer på 
marknaden som de 
litar på och som kan 
leverera.  GPV är det 
enda företaget som 
tycker att de inte haft några problem som haft negativ 
inverkan på deras tillväxt. Det som enligt GPV dock skulle 
kunna motverka tillväxten är om bidragssystemet inte skulle 
fortlöpa. PVE Sweden förklarar att de till viss del sitter i knäet 
på olika länders incitaments- och subventionsprogram 
eftersom de behövs för att det ska vara lönsamt att investera i 
produkterna. 
 
Sammanfattning 
 

Möjligheter 
� Statligt investeringsstöd och utveckling av stödet 
� Ökad kunskap hos aktörer som tidigare inte hade någon 

kunskap inom området 
� Tillkommit nya leverantörer 
� Politiker vidtar åtgärder för att stödja marknaden 

genom exempelvis förbättrade lagar 
� Organisationer och program för att sprida kunskap 

inom området finns 
� Ökat intresse för klimatfrågor 
� Stora miljöfördelar med att använda solcelltekniken 
� Åtgärder för att minska estetisk påverkan 
� Positiv PR bidrar till investeringar i solsystem 
� Kostnaderna för solsystemen sjunker 
� Satsningar på att utveckla tekniken 
� Stor efterfrågan på produkterna 

 
Hot 

� Höga kostnader för ett kommersiellt genombrott 
� Tekniken är idag inte effektiv på att tillvarata energin 

� Inmatningsabonnemang är dyrt  
� Tillväxten är beroende av investeringsstöd, utan stöden 

blir det svårare för marknaden att växa 
� Bidragsnivån på stödet kommer så småningom att 

sänkas till en lägre procentsats 
� Stödens löper endast under en treårsperiod 
� Allmänheten saknar kunskap om att Sverige har 

tillräckligt med soltimmar 

� Om det finansiella systemet havererar (finanskriser) 
bidrar det till att slutkunderna får svårt att få bra lån 

� Snabba förändringar på marknaden 
� Materialbrist 
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VÅGKRAFT 
Energi från vågkraft utgör idag en stor oexploaterad källa till 
förnybar energiproduktion 
(Energimyndigheten, 2008). För 
mer information om vågenergi 
och de intervjuade företagens 
vågkraftsanläggningar se Bilaga 6. 
Största tillgången på vågenergi 
finns inom vissa områden i Stilla 
havet och Atlanten, men även i 
svenska vatten finns det 
möjligheter till att utvinna 
vågenergi (Energimyndigheten, 2008).  
I Sverige har forskning kring vågkraft förekommit sedan 
1970-talet och ute i världen har projekt inom vågkraft pågått i 
ungefär lika lång tid (Hallert, 2005). De vågkrafttekniker som 
förekommer i världen idag kan delas in i tre kategorier; 
vågaktiverade, oscillerande vattenkolumner och över-
sköljande.12 Därefter kan dessa delas in i kustplacerade, 
kustnära och offshoreplacerade vågkraftverk (Energi-
myndigheten, 2008). Det finns för närvarande ett stort antal 
utvecklingsprojekt världen över, men det är först i dagsläget 
som några av dessa projekt når brytpunkten att gå från 
forskning till kommersialisering. Området är därmed 
fortfarande nytt och håller på att utvecklas. Susanna 
Widstrand på Energimyndigheten förklarar att orsakerna till 
att det idag finns en mängd olika koncept och tekniker inom 
vågkraft bland annat har sin grund i att det finns olika 
vågklimat runt om i världen samt att det än idag inte 
framkommit vilket som är det mest effektiva konceptet.  Det 
koncept som har kommit längst idag och som marknadsfört sig 
mest är det engelska konceptet ”Pelamis”.13 I Sverige finns det 
två koncept som befinner sig vid brytpunkten att gå från 
forskning till kommersialisering. Det handlar om de två 
intervjuade företagen Seabased’s koncept samt Sea Power 
International’s koncept. För mer information om deras 
koncept se Bilaga 6. Ledande länder inom vågkraftsbranschen 
är Storbritannien, USA, Canada och Norge (IEA-OES, 2007). 

                                                           
12 Den vågaktiverande tekniken utnyttjar vågkraften genom att två delar i 
konstruktionen rör sig relativt varandra. En del är vanligen fäst på havsbotten, 
medan den andra delen följer med vågens rörelser på ytan. Oscillerande 
handlar om att luft trycks ut och in genom turbiner då vågkraften rör sig 
genom dessa. Den tredje typen, den översköljande tekniken, låter turbiner 
direkt drivas av vattenrörelser (Nielsen, Söderberg & Löwén, 2007). 
13 Pelamis är en konstruktion som ligger och flyter uppe på vattenytan. Dessa 
rörelser driver en hydraulisk pump vilken under högt tryck pumpar olja genom 
en hydraulisk motor, som i sin tur driver en generator, vilken levererar ström 
(Nielsen, Söderberg & Löwén, 2007). 

Bild: Vattenfall 
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Möjligheter 
Med rätt tekniska lösningar spås vågkraft ha stor potential och 
kunna mäta sig med dagens största förnybara energikälla 
vattenkraft (Uppsala Universitet, 2008). Det har sin grund i att 
vågor innehåller stora energimängder samt att den totala 
energimängden är mycket stor (Nationalencyklopedin, 2008). 
För att effektivt 
generera el är 
dessutom energi-
täta källor att 
föredra och vågornas energitäthet är ungefär tio gånger högre 
än vinden och hundra gånger högre än det ursprungliga 
solljusets energi (Uppsala universitet, 2008). Det gör i sin tur 
vågenergi till en exemplarisk källa av energi. För ett 
vågkraftverk är även genomsnittseffekten relativt dess 
maxeffekt hög, vilket ger möjligheter till god ekonomi 
(Energimyndigheten, 2008). Widstrand säger vidare att enligt 
de överslagsräkningar som gjorts på olika koncept så verkar 
vågkraften kunna bli konkurrenskraftig prismässigt. Hon 
informerar att vågkraft kan komma i ungefär samma prisläge 
som havsbaserad vindkraft.  
 
Ytterligare fördelar med vågkraft menar Widstrand är att det 
inte har haft några påvisbara negativa miljöaspekter samt att 
de flesta anläggningarna inte syns tydligt vilket gör att de får 
ökad acceptans från allmänheten. Widstrand informerar att 
miljöeffekterna snarare har visat sig vara gynnsamma då fiskar 
och humrar har ökat vid vågkraftsanläggningarna. Funda-
menten som använts till att fästa anläggningen i botten skapar 
ett artificiellt korallrev, vilket skapar en gynnsam miljö för 
livet i havet. Övriga faktorer som påverkat acceptansen 
positivt, menar Widstrand, är att det svenska konceptet 
Seabased tidigt har varit ute med information till allmänheten 
samt fört en dialog med de intressenter som berörs av 
vågkraftsverket. 
 
Widstrand anser vidare att något som kan öka möjligheten till 
tillväxt är att vissa företag har tagit till åtgärder angående att 
det i dagsläget råder brist på fartyg som utför underhåll samt 
iläggning och upptagning av vågkraftsanläggningarna. För att 
undvika att fördröja processen, har de därför specialbeställt 
sina egna fartyg och därmed undvikit den negativa aspekten 
som det kan medföra.  
 
Det som vidare kan påverka tillväxten i branschen positivt 
menar Widstrand är fokuset på att stoppa klimat-
förändringarna. Det finns dessutom förnybarhetsmål ut-
stakade samt även specifika mål för vågkraften bland de  
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länder som är involverade inom detta område som banat väg 
för vågkraften säger Widstrand. Från 2001 finns exempelvis 
ett Implementing Agreement (IA) inom området som kallas IEA 
Ocean Energy Systems. Syftet med detta Implementing 
Agreement och denna organisation är att handleda och 
koordinera vågkraftsforskningen, dess utveckling och 
demonstrering genom ett internationellt samarbete. Det för att 
utbyta information, vilket ska leda till utveckling och 
kommersialisering av hållbara, effektiva, pålitliga, kostnads-
konkurrerande och miljömässiga vågkraftstekniker (IEA-OES, 
2008). Denna organisation menar Widstrand har i sin tur 
skapat ett internationellt samarbete och att den kunskapen 
som finns förmedlas vidare, vilket gör att länderna därmed 
kan utnyttja varandras kunskaper. I samarbete med IEA-OES 
har även vissa länder utvecklat så kallade road-maps. Dessa, 
säger Widstrand, är till för att länder som inte har kommit lika 
långt ska kunna få kunskap 
om vilket som är det 
smidigaste sättet att gå 
tillväga om de är intresserade av att utvecklas inom 
havsenergisystemen. 2004 startade även ett Coordinated 
Action in Ocean Energy inom EU, där 40 aktörer från 12 länder 
ingår. Syftet med samarbetet är att skapa en kunskapsbas som 
ska stödja vidareutveckling inom området (Hallert, 2005). 
Intresset för vågkraft är följaktligen stort. Widstrand tillägger 
att ett flertal av de länder som är involverade inom dessa 
organisationer i stort sett är u-länder. Orsaken till att de ändå 
har ett stort intresse är att de har en väldigt stor teknisk 
potential i sina vatten för vågkraft samt att de har ett stort 
elbehov. De länderna ser även att elbehovet kommer att öka 
då de utvecklas från u-land till i-land, säger Widstrand.  
 
Gällande de politiska/juridiska faktorerna anser Widstrand att 
dessa skulle kunna bidra med relativt goda tillväxtmöjligheter. 
Hon menar att i detta hänseende har den havsbaserade 
vindkraften banat väg för de övriga havsenergisystemen som 
vågkraft ingår i. Det eftersom detta redan finns kommersiellt, 
vilket betyder att myndigheterna redan har erfarenhet av 
sådana ansökningar. Det kommer därmed underlätta 
tillståndsprocessen för vågkraft. Vissa länder inom den havs-
baserade vindkraften har även utvecklat One Stop Shop14 för 
att tillståndsprocessen ska underlättas. Widstrand menar i sin 
tur att om dessa även kan börja gälla för vågkraften betyder 
det att processen kommer att gå snabbare.  
                                                           
14 One Stop Shop består av tre funktioner: Information, Samordning, Beslut. 
Dessa bidrar sedan till att underlätta kommunikationen mellan företaget och 
kommunen. One Stop Shop förenklar därmed för företagen, ger kortare 
handläggningstider och färre myndighetskontakter (Svenskt Näringsliv, 2008). 
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Statliga styrmedel, det vill säga elcertifikat och tariffer anser 
Widstrand även är av stor vikt eftersom det stödjer 
branschens tillväxt. De länder som vill ha vågkraft har förstått 
vikten av dessa statliga styrmedel och därför har de redan 
förberett sig och skapat tariffer trots att vågkraft inte finns 
kommersiellt. Det anser Widstrand vidare kommer ha en 
positiv inverkan för tillväxten. Även organisationen IEA-OES 
har identifierat att dessa faktorer är av vikt för branschens 
tillväxt. De nämner även andra aspekter som marknads-
baserade regleringar som syftar till att stödja en stabil 
energimarknad samt forsknings- och uppfinningsregleringar 
för att utveckla och förbättra teknologierna i form av statligt 
stöd. Flera länder så som exempelvis Storbritannien, Sverige, 
Frankrike, Danmark, Norge, USA och Canada har redan 
utformat dessa regleringar i syfte att stödja vågkraftsenergin 
(IEA-OES, 2007). 
 
Eftersom många koncept fortfarande är i projektstadiet, menar 
Widstrand att det fortfarande återstår att se hur branschen 
utvecklas. Skulle dock koncepten lyckas att utveckla sina 
koncept för fullskalig kommersiell produktion, kan det 
resultera i att fler riskkapitalbolag vågar investera i vågkraft 
och i andra koncept. Det påverkar i sin tur branschens tillväxt 
positivt. Intresset bland kunderna för förnyelsebara energi-
källor uppfattar Widstrand även som väldigt stort. Företag 
som tillhandahåller med exempelvis enbart el från vindkraft 
blir fulltecknade direkt, vilket tyder på en efterfrågan menar 
Widstrand. Att flera stora kraftbolag även är med och 
finansierar olika vågkraftsprojekt (Vattenfall; Fortum; EON, 
2008) stärker att det finns en efterfrågan. 
 
 
Hot 
Widstrand menar att om tillståndsprocessen är krånglig och 
byråkratisk drabbar det branschen negativt. Situationen i 
Sverige är även i dagläget på detta sätt informerar Widstrand. 
Det gör i sin tur att tillståndsprocessen tar tid. Övriga aspekter 
som kan bidra till nedgång i branschen är om koncepten som 
befinner sig i brytpunkten till kommersialisering inte lyckas 
att uppfylla det som förväntas. Kommer detta att ske förutspår 
Widstrand att investerare kommer att bli restriktiva med att 
investera i vågkraftsprojekt. Även tidsaspekten för 
kommersialiseringspunkten ser Widstrand som ett hot i det 
fall den skulle dröja. Widstrand menar att intresset för 
vågkraft därmed skulle svalna.  
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En aspekt som kan vara negativ för tillväxten, oberoende om 
företagen tillhandahåller med bra koncept eller inte, är att det 
i dagsläget inte finns tillräckligt med underhålls- och 
utplaceringsfartyg för vågkraftverken. Det då det är samma 
fartyg som utför tjänster åt både oljebranschen och 
vindkraften idag. Widstrand menar att det leder till för-
dröjning av projekt då företagen inte får tag på något lämpligt 
fartyg.  

Ytterligare hot kan vara att företagen än så länge inte kan 
svara hundraprocentigt på vad kostnaden kommer att hamna 
på eftersom vågkraftskoncepten inte har etablerats kommer-
siellt ännu. Det, menar Widstrand, återstår det här året (2009) 
och nästa år att bevisa, vilka kostnader de kan komma ner till.  
 

Widstrand anser vidare att om det kommer fram några 
negativa miljöeffekter gällande vågkraftsanläggningarna 
kommer detta vara ett framtida hot mot branschens tillväxt. 
Även IEA-OES understryker vikten av att genom fler miljö-
studier klargöra att det verkligen inte finns något hot mot 
miljön (IEA-OES, 2007). Widstrand menar vidare att det är 
viktigt att få acceptans från allmänheten och av de intressenter 
som berörs av vågkraftsanläggningarna exempelvis fiskare och 
militären. Vikten av detta betonar även IEA-OES i sin års-
rapport från 2007. Det eftersom det anses vara av största 
hindret mot fullskalig produktion (IEA-OES, 2007).  I de fall 
vågkraftsanläggningarna enbart lämpar sig till att placeras 
nära stranden, vid en flodmynning eller en klippkant kan det 
även bli problem med acceptansen från allmänheten menar 
Widstrand. Det i sin tur kan påverka branschens tillväxt 
negativt. 
 
Widstrand anser vidare att det först är inom de närmaste åren 
det kommer avgöras hur branschen kommer att utvecklas. För 
att branschen ska kunna utvecklas handlar det om att de 
koncept som idag är i projektstadiet lyckas skala upp sina 
koncept till fullskalig kommersiell produktion. Projekt startas 
alltid i små projekt eftersom det är lättare att få investerare till 
dessa, därefter 
skalas de upp i 
olika nivåer för 
att slutligen nå i 
fullskalig nivå. Fullskalig innebär i det här fallet fullskalig för 
försäljning, det vill säga befinna sig i stadiet att 
vågkraftsanläggningen är kostnadseffektiv och prissäker, 
underhållssäker och tillverkningssäker. Widstrand menar att 
företagen ofta stöter på problem i dessa steg.  
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Eftersom resultatet, när företagen ska skala upp sin prototyp, 
sällan är linjärt innebär det att företagen behöver göra 
justeringar för att anläggningen ska fungera och generera den 
energin de önskar. Widstrand säger att det exempelvis handlar 
om att de behöver ändra formen på turbinbladen eller 
exempelvis öka antalet turbinblad för att få fullgod effekt. 
Problemen uppstår då det är lättare att skala upp olika 
elektriska komponenter än mekaniska komponenter.  
 
En annan aspekt som kan påverka marknadsutvecklingen 
negativt är att under utvecklingen av vågkraftverken har det 
främst fokuserats på anläggningarnas mekaniska delar, det vill 
säga hur vattnet ska få komponenterna att röra på sig. Det 
betyder att lite forskning har lagts på att utveckla själva 
generatorn som omvandlar vågkraften till elektricitet. 
Ytterligare hot är de påfrestningar som de mekaniska 
komponenterna i vågkraftverket måste utstå (Kungliga 
Ingenjörsvetenskapsakademin, 2007) . 
 
 
Vad tycker OEM-företagen? 
 
Möjligheter 
Både Seabased och Sea Power International anser att 
framtiden för vågkraft ser ljus ut. Seabased menar att detta 
grundar sig i att global uppvärmning är ett hett ämne i hela 
världen. Miljöfrågor är därmed viktiga överallt, vilket betyder 
att det finns potentiella kunder över hela världen. Det är just 
fokuset på klimatfrågor som kommer att gynna denna bransch 
tillväxt, menar Seabased. 
Vidare betyder det att om 
det blir ännu större 
kommer det att investeras 
mer i denna typ av energiproduktion än till exempel kärnkraft.  
 
Sea Power International å andra sidan tror att vågkraft 
kommer bli en jättelik industri. Vågkraft är framtiden, menar 
de. De understryker vikten av fasta regelsystem samt statliga 
stöd i form av olika certifikat. Det betyder att myndigheterna 
måste anpassa sina regelsystem till den här typen av produkt. 
Ytterligare aspekter som kan vara till deras fördel är att deras 
anläggningar inte stör miljön vilket gör att de har fått en 
positiv respons från allmänheten. Vindkraften har en 
miljörörelse emot sig, vilket inte vågkraften har, menar de. 
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Hot 
Seabased anser att det som kan hindra branschens tillväxt är 
att miljödelen inte får lika stort fokus samt den ekonomiska 
situationen i världen som kan innebära att företag inte har 
pengar att investera i anläggningar i framtiden. Seabased har 
även upplevt problem gällande miljötillstånd och mött 
motstånd från fiskare och militären. Miljötillstånden handlar 
om vart de får placera sitt vågkraftverk i Sverige men även i 
andra länder. Systemet idag betyder att de måste gå igenom 
flertal instanser innan de kan få tillstånd och har en plats där 
de kan lägga ut vågkraftverket. Angående andra intressenter 
så som fiskare och militär menar Seabased dock att detta har 
varit hinder på vägen som de i de flesta fall har övervunnit. Det 
har skett genom en öppen dialog och där de tillsammans har 
kommit fram till en kompromiss. Seabased tar även upp att ett 
flertal av de produkter som de är i behov av inte finns på 
marknaden idag. 
 

Sea Power International anser att hot mot tillväxten är om 
regelsystem och stöd inte finns utarbetat för att stödja 
marknaden. 
 
Sammanfattning 
 

Möjligheter 
� Energität källa  
� Genomsnittseffekten relativt dess maxeffekt är hög och 

ger god ekonomi 
� Potential att bli ekonomiskt konkurrenskraftig 
� Har inga påvisbara negativa miljöaspekter  
� Högre acceptans från allmänheten eftersom de flesta 

anläggningarna inte syns så tydligt 
� Aktörerna har tidigt informerat allmänheten samt fört 

en dialog med de intressenter som berörs av 
vågkraftsverken 

� Specialbeställt egna fartyg för underhållning och 
iläggning av kraftverken – blir inte beroende av andra 

� Fokus på att stoppa klimatförändringarna och mål att 
använda förnyelsebara energikällor 

� Internationella organisationer för kunskapsspridning, 
exempelvis utvecklandet av road-maps 

� Stort intresse världen över både i i-länder och u-länder  
� Kunskap och erfarenhet av likande ansökningar finns 

hos myndigheter 
� Det finns möjlighet att utveckla One Stop Shop för att 

underlätta tillståndsprocessen för vågkraft 
� Statliga styrmedel så som elcertifikat och tariffer finns 

utformade i flertalet länder 
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� Marknadsbaserade regleringar som syftar till att stödja 
en stabil energimarknad har utvecklats i flera länder 

� Forsknings- och uppfinningsregleringar som handlar 
om hjälp att utveckla och förbättra teknologierna i form 
av statligt stöd finns i flertalet länder 

� Lyckas företagen skala upp prototyperna för fullskalig 
kommersiell produktion kan det leda till att fler 
riskkapitalbolag investerar i vågkraft 

� Efterfrågan på produkterna finns 

 
Hot 

� Krånglig och byråkratisk tillståndsprocess vilket gör att 
det tar tid 

� Riskkapitalbolag blir restriktiva med att investera om 
företagen misslyckas med att skala upp sina projekt 

� För lång tid innan koncepten kommersialiseras 
� Brist på underhålls- och utplaceringsfartyg 
� Företagen vet inte hundraprocentigt vad kostnaden 

kommer att bli 
� Om det kommer fram negativa miljöeffekter från 

miljöstudier som pågår 
� Motstånd från intressenter som berörs av vågkrafts-

anläggningarna 
� Resultatet vid uppskalning av koncept är sällan linjärt, 

vilket innebär att justeringar behöver göras 
� Fokus har främst legat på de mekaniska delarna och 

inte på utvecklingen av generatorn 
� Komponenter och produkter befinner sig i en hårt 

utsatt miljö 
� Om klimatfrågan inte får lika stort fokus 
� Den finansiella situationen i världen 
� Inte tillräckligt med leverantörer som tillhandahåller 

med komponenter 
� Om regelsystem och stöd inte finns utarbetat 

 
 

KONKURRENTER 
I dag är det bara elsystem från vindenergi och bioenergi som 
kan byggas ut i samma takt som kärnkraftverk eller 
fossilbaserade el- och värmeanläggningar (Kungliga Ingenjörs-
vetenskapsakademien, 2003). Orsaken till det är att nya 
vattenkraftverk orsakar stora skador i naturen och av den 
anledningen får inga nya större vattenkraftverk byggas i 
Sverige. Sveriges fyra älvar Torne älv, Pite älv, Kalix älv och 
Vindeälven är orörda och kommer att förbli så. Vattenkraften 
bidrar dock idag med ungefär hälften av Sveriges elförsörjning 
(Energikunskap, 2008). På grund av att vattenkraft inte får 
byggas ut kommer vi inte att beskriva denna marknad vidare. 
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Vi kommer inte heller ta den i beaktande i analysen av 
marknadernas konkurrenter eftersom nya energitekniker så 
som solenergi och vågkraft inte kan konkurrera mot den. 
Förutom vindkraft och biobränsle kommer vi även ta hänsyn 
till att vågkraft och solenergi konkurrerar med varandra. 
 
 

Vindkraft 
Ett vindkraftverk omvandlar vindens rörelser till elektrisk 
energi. En modern vindturbin kan ta tillvara på ungefär hälften 
av vindens energiinnehåll (Energikunskap, 2008). Vindkraften 
är den energiform som har växt snabbast i världen. De senaste 
fem åren har 
vindbaserad 
produktion ökat 
med 25 procent 
per år. De stora 
utbyggnaderna av vindkraftverk väntas framförallt ske till 
havs där det blåser mer och miljöstörningarna blir mindre. 
Utvecklingen i världen går dessutom mot att verken blir större 
och kan producera mera el. Vindkraft ger inga utsläpp i miljön 
men kraftverken påverkar landskapets utseende, kräver stort 
utrymme och orsakar en del buller på nära håll (Energi-
kunskap, 2008). Sverige producerar i dagsläget ca 1,4 TWh 
vindkraft per år, vilket motsvarar ungefär en procent av den 
svenska elproduktionen (Energimyndigheten, 2008). Vind-
kraften har dock potential att bidra med betydligt mer. 
Riksdagen har därför satt upp som mål att det år 2015 ska 
vara möjligt att bygga vindkraft för energiproduktion på 10 
TWh, vilket förutsätter en kraftig utbyggnad av vindkraft både 
på land och till havs. Energimyndigheten har dock föreslagit en 
revidering av detta mål och föreslår en ökning till 30 TWh till 
år 2020, varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs. Denna 
rapport kommer att behandlas under våren 2009 (Regeringen, 
2008). För att skapa förutsättningar för en storskalig 
expansion av vindkraften så att uppställda målsättningar nås 
har ett antal åtgärder satts in. Det handlar om ett skapande av 
ett nationellt nätverk för vindbruk, stöd till att kommuner, 
länsstyrelser och andra myndigheter aktivt bidrar till att 
förbättra förutsättningarna för vindkraften samt att tillsätta 
vindkraftssamordnare har tillsatts. Deras uppgift är att 
underlätta samspelet mellan vindkraftprojektörer, myndig-
heter och andra aktörer på central, regional och lokal nivå 
(Regeringen, 2008). El som produceras i ett vindkraftverk har 
även rätt till en miljöbonus som innebär att elskatten betalas 
tillbaka till företaget. 
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Biobränsle 
Biobränslen kallas de bränslen som hämtas från växtriket. 
Eftersom tillgången till skog är stor i Sverige används mest 
trädbränslen såsom ved, bark, spån från grenar, toppar eller 
andra rester som blir över vid avverkning av skog eller vid 
tillverkning av pappersmassa. Det finns även odlingar av 
biobränslen på åkrar (Energikunskap, 2008). Skogen och 
växterna är den förnybara 
energikälla som lyckats bäst med 
att konkurrera med fossila 
bränslen. Idag står biobränslen 
för en femtedel av Sveriges 
energiförsörjning. Då tillgången 
till biobränsle är stor har den 
potential att bli en av de 
viktigaste energikällorna i 
framtiden (Energikunskap, 2008). Biobränsle bidrar inte till 
växthuseffekten, däremot bildas det kväveoxider och stoft. De 
avfallsprodukter som uppstår från avverkningen kan dock 
packas till pellets eller brännas direkt i kraftvärmeverk. Ur ett 
miljömässigt perspektiv innebär det att det i de allra flesta fall 
är bättre att utnyttja biobränslen i stället för olja och gas 
(Energikunskap, 2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Prisuppgift för vindkraft och biobränsle är hämtat från Elfrosk (2007). 
Prisuppgift för solceller och vågkraft kommer från Energimyndigheten (2008). 

 

 

Priser per kWh i kr*: 
 

Vindkraft land: 0,37-0,6 
Vindkraft hav: 0,56-1,0 
Biobränsle: 0,49-1,22 
Solceller: 2,0-7,0  
Vågkraft: 0,56-1,0 
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ANALYS AV BRANSCHERNAS 
FRAMTIDSUTSIKTER 

 
Det finns många aspekter, såväl positiva som negativa, som 
inverkar på en marknads tillväxt. I detta kapitel förs en 
diskussion utifrån de identifierade externa faktorerna som 
påverkar solenergi- samt vågkraftmarknadens utveckling som 
behandlats i SWOT-avsnittet.  

 
 

SOLENERGI 
 
EKONOMISKA faktorer handlar om graden av köpkraft inom en 
marknad, vilken i sin tur grundas på aktuell inkomst, priser, 
besparingar, skulder och kreditvärde (Kotler, 2006). 
 
I empiriavsnittet framkommer det att solcellsteknologin i 
dagsläget är dyr att investera i, vilket medför att solceller inte 
är lika ekonomiskt konkurrenskraftiga i jämförelse med andra 
energikällor. Därtill tillkommer system- och installations-
kostnader som i dagsläget står för ungefär hälften av den 
totala investeringskostnaden. För att stödja marknaden har 
det därför år 2005 inrättats ett investeringsstöd. Investerings-
stödet har sin grund i regeringens målsättning att öka 
användningen av förnyelsebar energi för att uppnå uppsatta 
miljömål. Stödet har haft stor inverkan på marknaden och 
såväl respondenterna från företagen som Energimyndigheten 
menar att marknaden har växt kraftigt efter införandet av 
stödet. Även utomlands har positiv utveckling skådats vid 
införandet av olika former av ekonomiska stöd för sol-
systemen. Den tyska marknaden har exempelvis ett väl-
utbyggt bidragssystem, vilket har lett till att Tyskland i 
dagsläget har utvecklats till den största marknaden. Liknande 
bidragssystem har även införts i flertalet andra länder, med 
samma positiva utveckling som resultat.  
 
Palmblad informerar att det på vissa håll utomlands, 
exempelvis i USA, även börjar bli billigare som konsument att 
producera sin el genom att köpa egna solceller än att köpa el 
direkt från kraftbolagen. Vi menar att eftersom det inte finns 
tecken på att elpriserna från kraftbolagen kommer gå ner till 
en nivå där det inte blir ekonomiskt lönsamt att producera 
egen el gynnar det marknadens tillväxt. Palmblad menar att 
Sverige dock än så länge har en bit kvar innan det blir 
ekonomiskt lönsamt att investera i solsystemen. Det kan 
möjligtvis ha sin förklaring i att Sverige införde bidrags-
systemet senare än exempelvis Tyskland, 
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att investeringsstödet endast har löpt under treårsperioder, 
att bidragssystemet inte är tillräckligt utbyggt samt höga 
kostnader för inmatningsabonnemang. Dels är stödet 
begränsat till offentliga byggnader och dels har stödet inte 
heller samma ekonomiska omfattning som exempelvis i 
Tyskland. Vissa länder använder sig även av net-metering som 
innebär att elmätaren läser bakåt vid användning av el från 
solsystem (Energimyndigheten, 2008), vilket har varit 
gynnsamt för branschen. Att Sverige inte anses ha tillräckligt 
med soltimmar borde inte ha en betydelse för att det ska bli 
ekonomiskt lönsamt eftersom Sverige sett över året i stort sett 
har lika många soltimmar som Tyskland och Nederländerna. 
 
Investeringsstödet löper, som vi tidigare har nämnt, över en 
treårsperiod och går därmed ut i december 2008. Det finns 
dock ett förslag på att förlänga stödet i ytterligare tre år, men 
även att utöka stödet till att även omfatta privatpersoner. När 
stödet inrättades år 2005 bidrog det till en positiv 
marknadsutveckling och därför kommer utökningen av stödet 
sannolikt även att bidra med en fortsatt god tillväxt för 
marknaden. Framförallt då det nya förslaget innebär att flera 
kommer kunna ta del av stödet och köpkraften på marknaden 
därmed ökar, vilket bidrar till att marknaden ytterligare 
utvidgas.  
 
Det är vidare fördelaktigt om investeringsstöden omfattar en 
längre period än tre år eftersom det bidrar till att stabilisera 
marknaden, vilket även Palmblad påpekar. Han menar att om 
investeringsstödet löper under en längre tidsperiod får 
aktörerna på marknaden tydligare förutsättningar. Det 
betyder att om företagen har ett längre ekonomiskt perspektiv 
medför det i sin tur att företagen vågar genomföra investering-
ar i sin verksamhet. Vi menar att investeringsstödet därmed 
inte bara har en inverkan på ökad installation av solsystem 
utan även att företagen som tillverkar solsystemen genomför 
investeringar. Det handlar om investeringar i form av 
teknologiutveckling, utbyggnad av tillverkningsprocesser för 
att möta den ökade efterfrågan, nyanställningar och utbildning 
av personal. Ny teknologi syftar till att effektivisera solcellerna 
för att öka värdet av produkten. Utbyggnad av tillverknings-
processer för storskalig produktion bidrar i sin tur till att 
sänka produktkostnaden. Det sker genom möjligheten att 
fördela de fasta kostnaderna (exempelvis lokal och el) på en 
högre omsättning och genom ett mer optimerat sätt att 
utnyttja produktionsutrustningen. Även på inköpssidan blir 
det mer gynnsamt för företaget då den blir en större spelare 
och har mer tyngd i förhandling samt ökade möjligheter till att 
få positiva ekonomiska effekter även i logistikkedjan. 
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Om investeringsstöden löper under en längre tidsperiod 
innebär det således att företagen vågar investera för att 
därmed tillmötesgå marknadsbehovet. Det leder i sin tur till 
att marknaden får bättre förutsättningar och tillväxt-
möjligheter. 
 
Att investeringsstödet har haft en sådan positiv inverkan på 
marknadsutvecklingen tyder på att marknaden i dagsläget är 
relativt beroende av stödsystemen, vilket även Palmblad 
bekräftar. Däremot satsar företagen på att utveckla teknologin 
i syfte att sänka kostnaderna genom bland annat billigare 
tillverkningsprocesser. I och med investeringsstödet ökar även 
kunskapen gällande effektivisering av system och 
installationer för solsystem, vilket bidrar till att minska 
kostnaderna. Vi menar att dessa satsningar sannolikt kommer 
att bidra till att öka företagens konkurrenskraft gentemot 
andra förnyelsebara alternativ på marknaden, men även leda 
till att solsystemen ska bli ekonomiskt lönsamma även utan 
bidragssystemet. Palmblad informerar att investeringsstödet 
endast syftar till att få fart på marknaden eftersom stödet i 
framtiden sannolikt kommer att sänkas eller tas bort helt. Det 
finns dock en risk med borttagning av investeringsstödet i ett 
för tidigt skede eftersom marknaden kan avstanna. Detta 
inträffade exempelvis på den japanska marknaden då stödet 
successivt avvecklades för att helt tas bort 2005 (Malm, 2007). 
 
En annan faktor som kan ha sin förklaring i att Sverige har en 
bit kvar innan solsystemen kan bli ekonomiskt lönsamma för 
privatpersoner är att det i dagsläget endast är lönsamt att 
investera i mindre solsystem som täcker det egna behovet. 
Palmblad menar däremot att det som skulle kunna gynna 
marknaden positivt är om det blir ekonomiskt lönsamt att 
investera i större solsystem där elöverskottet kan matas ut på 
nätet och säljas till nätägaren, exempelvis till Fortum eller 
Vattenfall. De inmatningsabonnemang som möjliggör detta är i 
dagsläget dyra, vilket gör investeringar i större solsystem för 
privatpersoner till en förlustaffär. Skulle däremot kostnaderna 
för inmatningsabonnemangen minska skulle det kunna bidra 
till en kraftigare marknadsutveckling. Det eftersom det skulle 
bli lönsamt att investera i större solsystem och fler kunder 
skulle kunna ta del av solenergi. Eftersom kostnaderna för 
investeringar i solsystem även för privatpersoner kan komma 
att minska med det nya föreslagna investeringsstödet kan 
minskade kostnader för inmatningsabonnemanget bidra med 
ytterligare tillväxt för branschen. Det betyder att det i stort 
sett skulle kunna bli möjligt för privatpersoner och att tjäna en 
slant på att installera solsystem genom att sälja elöverskottet 
som inte nyttjas under sommarmånaderna. Vi menar att det 
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kan bidra till att fler privatpersoner väljer att investera i större 
solsystem, vilket bidrar till en positiv tillväxt av marknaden. En 
risk med att investera i större solsystem är att dessa idag är 
skattepliktiga om effekten överstiger 100 kWh eller om 
omsättningen av såld el överstiger 30 000 kr/år (Regeringen, 
2008). En privatperson kommer dock med största sannolikhet 
inte upp i så stor effekt (Svenska solenergiföreningen, 2008), 
vilket betyder att de inte kommer att beröras av denna 
skatteregel. Det finns även ett lagförslag, som Nät-
anslutningsutredningen har framlagt, för förändring av 
inmatningsabonnemangets villkor vilket ska bidra till att 
minska kostnaderna för privatpersoner och anläggningsägare 
till småskaliga solsystem. För mer information om lagförslaget 
och dess eventuella konsekvenser se politiska/juridiska 
faktorer på sid. 45. Sammantaget finns det därmed goda 
förutsättningar för investeringar i större anläggningar om 
kostnaderna för inmatningsabonnemangen minskas. 
 
Elcertifikatsystem är ytterligare en aspekt som, vi menar, 
gynnar solceller ekonomiskt eftersom systemet främjar 
utbyggnad av elproduktion från förnybara energikällor på ett 
kostnadseffektivt sätt. Genom systemet skapas en efterfrågan 
på förnyelsebar energi och anläggningsägare får därmed en 
extra intäkt genom att sälja elcertifikaten till kraftbolagen. Det 
betyder att anläggningsägare som producerar el från förny-
bara energikällor som solceller får ekonomiskt stöd för sin 
verksamhet, vilket gynnar branschens vidareutveckling. 
Däremot gäller det stödet för alla förnyelsebara energikällor, 
vilket medför att konkurrenter till solsystemen även gynnas av 
stödet. Det betyder att efterfrågan inte specifikt riktas till 
solsystemen utan förnyelsebara energikällor generellt. Idag är 
det inte kostnadseffektivt för småskaliga anläggningsägare att 
ta del av elcertifikat eftersom kostnaderna för mätning och 
rapportering är höga. Kan kostnaderna däremot minskas leder 
det sannolikt till en ytterligare positiv marknadsutveckling. 
Nätanslutningsutredningen har därför tagit fram ett lagförslag 
för att minska dessa kostnader. Syftet är att stimulera 
småskaliga anläggningsägares försäljning av el och därmed 
gynna marknaden. För mer information om lagförslaget se 
politiska/juridiska faktorer på sid. 45. 
 
Vidare uttrycker företagen oro över den finansiella situationen 
i världen idag. Det då tekniken i dagsläget är dyr, vilket ökar 
vikten av att de finansiella systemen fungerar för att 
slutkunderna ska kunna finansiera sina inköp av solsystem. Av  
denna anledning skulle den finansiella krisen som världen i 
dagsläget står inför kunna ha en negativ inverkan på 
solcellsmarknadens tillväxt. Ett av företagen påpekar även 
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att eftersom marknaden är kapitalkrävande ökar betydelsen 
av att kunderna får lån till gynnsamma förutsättningar. 
Företagen menar att det dock än så länge inte har bidragit till 
negativ inverkan på tillväxten. 
 
Sammanfattning 
Utifrån ovanstående diskussion drar vi slutsatsen att 
solenergimarknaden är beroende av investeringsstödet 
eftersom solsystem har en hög investeringskostnad. I samband 
med inrättandet av investerings-
stödet har det skett en stark 
marknadsutveckling, vilket visar 
på investeringsstödets vikt för att 
utveckla marknaden och påverka 
tillväxten positivt. Det betyder att 
trots minskade kostnader för 
inmatningsabonnemang är det i 
nuläget fortfarande dyrt att 
investera i solsystem, vilket gör att 
inmatningsabonnemanget inte har 
lika stor inverkan på nyinstallationer som investeringsstödet 
har. Elcertifikatet bidrar till en positiv marknadsutveckling 
eftersom det leder till ökad efterfrågan av förnyelsebara 
energikällor, men eftersom andra energikällor än solsystem 
gynnas av certifikatet är det svårt att avgöra i hur stor 
utsträckning certifikatet inverkar på marknadsutvecklingen 
inom solenergi. Av dessa anledningar menar vi att 
investeringsstödet är den ekonomiska faktor som har störst 
påverkan på marknadens tillväxt inom solenergibranschen.  
 
Den finansiella situationen är idag ett orosmoln som bör tas 
hänsyn till. Än så länge, menar företagen, att det inte haft 
någon negativ inverkan på tillväxten. Däremot finns det tecken 
på att kunder får svårare att få finansiellt stöd i form av lån för 
att investera i solsystem. Då det finns förslag på att 
investeringsstödet ska förlängas i ytterligare tre år och även 
utökas till att omfatta privatpersoner samt att elcertifikatet 
bidrar med en viss efterfrågan menar vi att den ekonomiska 
faktorn inte är ett hot mot tillväxten inom solsystemen. Det 
med anledning av att EU-kommissionen med största 
sannolikhet kommer att godkänna förslaget om förlängning 
och utökning av stödet då förnybarhetsmål är uppsatta inom 
EU. Om det inte blir en förlängning efter den redan fastlagda 
förlängningen, menar vi, att det är stor risk att marknaden 
avstannar. Anledningen till det är att tekniken och 
produktionsprocesserna sannolikt inte kommer ha kommit 
ner i de kostnader som krävs för att görs solceller 
konkurrenskraftiga gentemot andra förnyelsebara alternativ 
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på marknaden. Det menar vi även gäller för övriga 
internationella marknader som har någon form av 
bidragssystem. 
 
 
TEKNISKA faktorer innefattar den tekniska utvecklingen inom 
branschen solenergi som har inverkan på tillväxten (Kotler, 
2006). 
 

Inom området solenergi har det skett teknologiska framsteg. 
Det krävs dock mer investeringar i teknik- och produktions-
utveckling inom området för att öka konkurrenskraften 
gentemot andra förnyelsebara alternativ på marknaden. Det 
handlar om att förbättra tillverkningsmetoderna, utveckla nya 
typer av solceller för att effektivisera produktionen av el, men 
även ny kraftelektronik för att skapa enklare och billigare sätt 
att leverera solel till elnätet. Ett stort problem idag är att de 
stora energiförlusterna vid omvandling av solens strålar. I 
dagsläget är det endast 15 procent av solens strålar som 
omvandlas till elektricitet. För marknader där den mesta 
solenergin finns tillgänglig under sommarhalvåret är det även 
av vikt att hitta ett sätt att effektivt kunna absorbera och 
tillvarata energin utan för stora förluster. Idag finns det inte 
någon effektiv eller prisvärd lagringsteknik. De batterier som 
utvecklats för att ladda el och som finns på marknaden idag är 
dyra. Fordonsindustrin ligger dock i framkant vid utvecklingen 
av batterier som laddar el, vilket är gynnsamt även för 
solenergibranschen då de kan dra nytta av deras tekniska 
utveckling. Något som innebär att småskaliga anläggnings-
ägare inte behöver vara lika beroende av olika lagrings-
möjligheter är inmatningsabonnemanget som vi nämnt 
tidigare. Abonnemanget möjliggör att el som inte nyttjas kan 
säljas vid överskott och därefter köpas tillbaka vid behov. Det 
betyder därmed att det finns goda förutsättningar att komma 
till bukt med lagringsproblematiken. 
 
Även om det behövs mer utveckling inom området anser 
Palmblad att det inte finns något fundamentalt tekniskt hinder 
för branschens tillväxt. Det eftersom forskning och utveckling 
för att göra solcellsproduktionen billigare och effektivare 
pågår inom dessa områden. Vi menar även att tekniken har 
goda förutsättningar att utvecklas ytterligare eftersom 
regeringen utöver de redan meddelade satsningarna på teknik 
och klimat i höstens forsknings- och innovations- proposition 
föreslår ett antal åtgärder i syfte att främja utveckling av ny 
energiteknik. Vi menar att företagen måste anpassa sig efter de 
krav marknaden ställer för att öka konkurrenskraften, vilket 
även ett av företagen betonade. För att bli konkurrenskraftiga 
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gentemot andra billigare förnyelsebara alternativ på 
marknaden är det därför avgörande för företagen att utveckla 
tekniken och produktionsprocesserna för att öka branschens 
tillväxt ytterligare. 
 
Sammanfattning  
För att marknaden ska fortsätt växa, konstaterar vi, att det 
krävs att företagen inom solenergibranschen fortsätter att 
utveckla och effektivisera 
teknologin och tillverknings-
processerna. Det för att göra 
produkten billigare och därmed 
mer konkurrenskraftig mot 
andra alternativ. I dagsläget ökar 
investeringsstödet produkternas 
konkurrenskraft, men eftersom 
stödet endast syftar till att sätta 
fart på marknaden och i 
framtiden sannolikt kommer att tas bort är det desto mer 
angeläget att utvecklingen fortgår för att branschen ska ha 
fortsatt tillväxt även i framtiden. Teknikens och tillverknings-
processens utveckling är beroende av olika former av 
ekonomiska stöd i såväl Sverige som internationellt. 
Anledningen till det är att stöden i dagsläget ökar produktens 
konkurrenskraft och skapar efterfrågan på marknaden. Utan 
en efterfrågan får inte företagen de intäkter som krävs för 
investering i forskning och utveckling, vilket medför att 
marknaden inte utvecklas i lika hög grad.  
 
Då det har vidtagits åtgärder för att förbättra tekniken och det 
finns ekonomiskt stöd såväl i Sverige som internationellt anser 
vi att tekniska faktorer inte utgör ett hinder för fortsatt 
tillväxt. Det är snarare en möjlighet till fortsatt tillväxt inom 
området. Tas däremot de ekonomiska stöden bort innan 
tekniken och produktionsprocesserna hunnit utvecklats finns 
det risk att marknaden hämmas.  
 
 
POLITISKA/JURIDISKA faktorer behandlar faktorer såsom 
lagar, regler, politiska myndigheter och frivillighets-
organisationer som påverkar och begränsar organisationer 
samt tillväxten i branscherna (Kotler, 2006). 
 
Vi menar att eftersom det är politiska aktörer som avgör om 
olika stödsystem ska utfärdas samt beslutar om stödens 
omfattning och utformning har de en stor inverkan på 
branschens tillväxt. Klimatfrågan är idag ett högaktuellt ämne 
och i Sverige och även globalt har det därför satts upp mål för 
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att öka användningen av förnyelsebara energikällor och 
därmed minska utsläppen. Även skatter och regler har 
utvecklats för de energikällor som inte är förnyelsebara i syfte 
att motverka klimatförändringar. Det finns dessutom 
organisationer som arbetar för att sprida kunskap till olika 
aktörer om solcellstekniken och solsystemen. Av dessa 
anledningar menar vi att det finns goda förutsättningar för 
förnyelsebara energikällor. En förlängning av investerings-
stödet i ytterligare tre år och utökning av stödet till att omfatta 
privatpersoner är bara ett exempel på åtgärder som ska vidtas. 
Det innebär att det politiskt och juridiskt skapas fortsatt goda 
förutsättningar för god tillväxt på marknaden. Vidare är 
elcertifikatsystemet en satsning som påverkar marknads-
utvecklingen positivt. Elcertifikatets roll är att stimulera 
marknaden genom att skapa en efterfrågan som sker genom 
den så kallade kvotplikten. Det innebär att det är obligatoriskt 
för elleverantörer och vissa elanvändare att årligen köpa en 
viss mängd elcertifikat i förhållande till sin försäljning 
respektive elanvändning under det föregående kalenderåret. 
 
Ytterligare en politisk åtgärd som avser att gynna 
solenergibranschen är Nätanslutningsutredningens lagförslag 
som syftar till att minska kostnaderna för inmatnings-
abonnemanget. Lagförändringen innebär att småskaliga 
anläggningsägare som vill sälja överskottsel som produceras i 
deras vindkraftverk och solanläggning till nätägaren, 
exempelvis Fortum, endast ska behöva betala för ett 
utmatningsabonnemang som de redan betalar för. Behovet av 
att sälja el uppstår, som tidigare förklarats, då anläggnings-
ägare får ett överskott av el under sommarmånaderna när elen 
används som minst men då solsystemen producerar el som 
mest. I dagsläget måste anläggningsägare betala både för in- 
och utmatningsabonnemang, vilket innebär att ytterligare en 
kostnad tillkommer. Dessutom föreslås det att anläggnings-
ägaren endast ska behöva betala för skillnaden mellan 
elförbrukning och elproduktion per månad. Fördelarna med 
detta förslag är att priset på varje producerad kWh blir 
detsamma som det pris ägaren betalar för den köpta elen. 
 
Nätanslutningsutredningen har även lagt fram lagförslag på att 
mindre anläggningsägare (under 44 kWh) ska kunna anslutas 
utan krav på timmätning vilket ytterligare minskar 
kostnaderna (SOU, 2008) och bidrar till att det blir gynnsamt 
för småskaliga anläggningsägare att ta del av elcertifikat. Vi 
menar därför att politiska aktörer genom olika åtgärder 
arbetar för att skapa goda förutsättningar för att utveckla 
solenergimarknaden.  
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Även vindkraften gynnas av denna lagändring eftersom 
inmatningsabonnemanget även innefattar elproduktion från 
vindkraft. Det betyder att konkurrenter samtidigt främjas av 
denna politiska handling och att inmatningsabonnemangets 
villkor inte enbart syftar till att bidra till en positiv 
marknadsutveckling för solsystem. Det kan ha sin förklaring i 
att politiska aktörer inte lägger någon värdering i vilken 
förnyelsebar energikälla som utnyttjas, utan att syftet är att 
främja förnybara energikällor i allmänhet. Vi menar däremot 
att solenergi gynnas i större utsträckning av minskade 
kostnader för inmatningsabonnemangen eftersom fler privat-
personer sannolikt investerar i solsystem än i vindkraftverk. 
Det med anledning av att vindkraftverk har fler negativa 
aspekter såsom att de kräver större yta, inverkar på estetiken 
samt orsakar buller på nära håll.  
 
Vidare anser vi att det finns en vilja och en strävan efter att 
förbättra de åtgärder och stödsystem som vidtagits i syfte att 
öka möjligheterna till en positiv marknadsutveckling. Orsaken 
till det är att politiska förnybarhetsmål är uppsatta, vilket 
bidrar till att utredningar och utvärderingar av åtgärdernas 
resultat sker i syfte att förbättra systemen. 
 
Sammanfattning 
Politiska aktörer i Sverige och även utomlands har genom 
olika åtgärder visat att de vill främja och stödja en positiv 
marknadstillväxt inom branschen. Målsättningar har satts upp 
för att öka användandet av 
förnyelsebara energikällor och i 
syfte att hejda de pågående 
klimatförändringarna. Med tanke 
på de målsättningar som har 
satts upp och den ökade insikten 
om behovet av att minska 
klimatförändringarna anser vi 
det troligt att politiska aktörer 
fortsättningsvis kommer att 
utarbeta olika former av lagar, 
regler och bidragssystem för att 
stödja utvecklingen. Även de utredningar som skett för att 
utvärdera och förbättra de olika stödsystemen tyder på detta. 
Vi menar därför att det politiskt och juridiskt finns goda 
förutsättningar för en fortsatt positiv marknadsutveckling för 
branschen. I ett långsiktigt perspektiv är det dock av vikt att 
marknaden lyckas utvecklas till att kunna stå på egna ben 
eftersom politiska och juridiska stöd endast avser att få fart på 
marknaden och stöden därmed är tidsbegränsade. 
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SOCIALA/KULTURELLA faktorer inbegriper samhällets 
värderingar, övertygelser och normer och definierar 
relationerna mellan människor och andra grupper i samhället. 
Det har i sin tur inverkan på graden av acceptans gentemot 
exempelvis andra grupper och nya innovationer (Kotler, 2006). 
 
I empiriavsnittet framkommer det att en aspekt som driver 
utvecklingen framåt är det ökade intresset och medvetenheten 
kring klimatförändringarna. Då klimatfrågor är något som 
påverkar alla individer finns det ett allmänt intresse att hindra 
de negativa miljöutsläppen. Det leder till en ökad satsning på 
förnyelsebara energikällor så som solenergi eftersom dessa 
energikällor inte ger några utsläpp av exempelvis koldioxid. 
Palmblad lyfter fram att solenergi inte har några negativa 
miljöeffekter eftersom solsystemen endast utnyttjar solljus 
som bränsle, har en lång livslängd samt inte ger några utsläpp. 
Vi menar därmed att samhället ställer krav på politiska aktörer 
och företag att minska utsläppen och öka användningen av 
förnyelsebara energikällor. Vi menar även att det allmänna 
intresset och den ökade medvetenheten för klimat-
förändringarna bidrar till en ökad efterfrågan på förnyelsebara 
energikällor eftersom dessa energikällor inte har någon 
negativ påverkan på miljön. Intresset och medvetenheten för 
klimatförändringarna gynnar dock alla förnybara energikällor, 
vilket bidrar till goda förutsättningar för samtliga förnyelse-
bara energikällor. Det betyder att även konkurrenter till 
solenergi främjas av detta intresse.  
 
Palmblad menar vidare att de som idag investerar i solsystem 
gör det för att de ser ett annat värde än just elen och vill visa 
att de gör något för miljön. Det ger god publicitet att investera i 
solsystem på grund av de positiva effekterna det medför för 
miljön och därför framhäver många kommuner och företag att 
de har gjort investeringar i dessa solsystem. Vi menar därför 
att den goda publiciteten som det ger att investera i solsystem 
kan leda till ökade investeringar och en positiv tillväxt. 
Palmblad påpekar att med tiden när fler anläggningar byggs 
kommer det dock inte leda till samma positiva publicitet. Det 
med anledning av att det hos allmänheten inte kommer att ses 
som lika speciellt att investera i solenergi om majoriteten av 
företagen och kommunerna satsar på solenergi. I framtiden 
kommer det därför att krävas något ytterligare för att sticka ut 
ur mängden och få god publicitet. Vi menar däremot att denna 
utveckling inte kommer ske på kort sikt utan ligger längre 
fram i tiden eftersom marknaden än så länge är i 
utvecklingsstadiet. Det betyder att många fortfarande inte har 
gjort investeringar inom solenergi.  
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Palmblad framhäver en aspekt som kan ha negativ inverkan på 
branschens tillväxt är att solsystemen kan ha en eventuell 
estetisk påverkan på byggnaderna. Vi anser dock att eftersom 
det finns olika sätt att integrera solsystemen i byggnader för 
att minimera påverkan på det estetiska borde denna aspekt 
inte ha en större inverkan på framtidsutsikterna för 
branschen. I Tyskland har det vidare skett en stark tillväxt 
vilket betyder att den estetiska påverkan inte har så stor 
effekt. Det har dessutom införts en lag om att solsystem måste 
installeras vid nybyggnationer i Barcelona (Kåberger & 
Andersson, 2008). Båda dessa marknader visar att estetiken 
därmed inte påverkar branschen negativt i någon större 
utsträckning. De personliga uppfattningar som finns i Sverige 
och som kan motverka installationerna kommer troligtvis även 
med tiden att förändras för att tillslut få acceptans i samhället. 
Många innovationer som introduceras möter ofta motstånd, 
men det handlar för det mesta om en vaneprocess innan de 
accepteras av samhället. Vi menar även att det ökade fokuset 
på klimatfrågor är av större vikt vid investeringar än den 
eventuella estetiska påverkan som solsystemen kan ha på 
byggnaderna. Det betyder därmed att de positiva effekterna 
överväger solsystemens nackdelar.  
 
En annan negativ aspekt är att allmänheten inte känner till att 
Sverige har tillräckligt med soltimmar. Palmblad nämner att 
norra Tyskland och södra Sverige har precis samma 
solförhållanden. Vidare menar Energimyndigheten att de få 
soltimmarna som når Sverige under vintern till stor del 
kompenseras av de långa sommardagarna. Informations-
aktiviteter för att upplysa om solsystemens fördelar och att 
Sverige har tillräckligt med soltimmar genomförs av 
Energimyndigheten tillsammans med Svenska solenergi-
föreningen. Det betyder att åtgärder ha vidtagits för att sprida 
kunskap och ändra denna uppfattning.  Att investeringsstödet 
har bidragit till en ökad installationstakt tyder även på att fler 
känner till att Sverige har tillräckligt med soltimmar för att det 
ska vara lönsamt. Vi anser dock att det skulle behövas 
ytterligare aktiviteter för att öka kunskapen i samhället om 
Sveriges soltimmar och att Sverige har de förutsättningar som 
krävs för att installera solsystem. Denna information bör 
främst riktas till de som inte är insatta inom området solenergi 
och därmed öka den allmänna kunskapen.  
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vissa negativa 
aspekter 

Sammanfattning 
Vi menar att de sociala och kulturella aspekterna inte utgör ett 
hot mot tillväxten inom området 
utan snarare är en möjlighet. 
Anledning till det är allmänhetens 
intresse och medvetenhet kring 
klimatförändringarna. Det betyder 
att samhället ställer krav på 
politiska aktörer och företag att 
vidta åtgärder för att hejda 
klimatförändringarna. Samhällets 
påtryckningar skapar även efterfrågan på förnyelsebara 
energikällor, vilket gynnar solenergibranschen. De negativa 
aspekter som finns anser vi inte utgör ett hot mot tillväxten 
eftersom de positiva effekterna av solsystemen överväger de 
negativa konsekvenserna. Det har även visat sig att de negativa 
effekterna inte har så stor inverkan på tillväxten då det har 
genomförts omfattande investeringar inom området.  
 
 
KONKURRENTER är i detta sammanhang andra förnyelsebara 
energikällor som påverkar tillväxten inom solenergi.  
 
Med tanke på att solenergi är en ny bransch som fortfarande är 
i utvecklingsstadiet och att det satsas mycket på vindkraft och 
till viss del biobränsle anser vi att solenergi i dagsläget inte 
kan konkurrera med dessa energikällor. Vindkraftverk och 
elproduktion från biobränsle är dessutom etablerade energi-
källor, vilket innebär att tekniken är mer välutvecklad och 
kostnadseffektiv. Det innebär i sin tur att dessa förnyelsebara 
energikällor används i större utsträckning idag. Flertalet av de 
stora kraftbolagen är dock med och finansierar utvecklings-
projekt inom solenergi, vilket tyder på ett intresse för denna 
energikälla. Det betyder att användningen av solenergi i ett 
långsiktigt perspektiv kan komma att öka. Vindkraft har även 
långsiktigt vissa begränsningar då vindkraftverken endast kan 
placeras på vissa platser. De har även vissa negativa aspekter 
så som hög ljudnivå på nära håll, påverkan på landskapets 
utseende samt kräver stort utrymme. Privatpersoner kommer 
sannolikt inte heller att investera i vindkraftverk i lika stor 
utsträckning på grund av ovan diskuterade negativa aspekter. 
För privatpersoner är förvisso anläggningarna i mindre 
storlek, men de kräver fortfarande utrymme och påverkar 
landskapets utseende.  
 
Biobränsle är en stor energikälla, men som däremot har vissa 
negativa miljöaspekter. Vid eldning av biobränslen bildas 
kväveoxider och stoft, likaså med privat panna uppstår flera 



-Analys- 

51 

 

Solenergi kan i 
dagsläget inte 
konkurrera med redan 
etablerade för- 
nyelsebara energikällor 
då marknaden är i 
utvecklingsstadiet, 
kostnader för höga och 
tekniken inte tillräckligt 
effektiv.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vågkraft finns inte 
kommersiellt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solenergi kan ej 
konkurrera 
 
 
 
 
 
 
Vågkraft inget hot 
i dagsläget 
 
 
 
 
 

giftiga ämnen. Det betyder att solenergi har fler miljöfördelar 
jämfört med biobränsle. Dessutom är bränslet (solstrålar) för 
solsystemen gratis och det tillkommer inga restavfall som 
behöver tas hand om som för biobränsle. Vi menar därför att 
om solcellstekniken utvecklas till att mer effektivt producera el 
samt om teknik- och tillverkningskostnaderna sänks finns det 
därför potential för solenergi att konkurrera med biobränsle.  
 
I dagläget ser vi inte vågkraften som en konkurrent eftersom 
den inte har etablerats kommersiellt ännu. Däremot investerar 
större kraftbolag i utvecklingsprojekt för vågkraft, vilket visar 
på att intresset för vågkraft finns. I ett längre perspektiv kan 
det innebära att vågkraften kan utgöra ett hot eftersom 
kraftbolag visar intresse för vågkraft samt att den 
kostnadsmässigt kan komma att bli billigare än solceller. En 
konkurrensfördel för solceller, om investeringskostnaden 
minskas, är dock att privatpersoner sannolikt i större 
utsträckning kan komma att investera i solsystem.  Det 
eftersom privatpersoner inte kan tillförskaffa en egen 
vågkraftsanläggning Privatpersoner kan dock gå ihop i 
kooperativ och äga vågkraftsanläggningar, likt för den 
havsbaserade vindkraften. Detta anser vi dock inte utgör ett 
hot eftersom omfattningen inte kan bli så stor i jämförelse med 
solsystemen. Anledningen till det är att det krävs tillgång till 
hav med ett gynnsamt vågklimat. 
 
Sammanfattning 
Vi menar att eftersom solenergimarknaden fortfarande är i ett 
tidigt skede kan den inte i dagsläget konkurrera med redan 
etablerade förnyelsebara energi-
källor. Det satsas dessutom på 
utbyggnad av framförallt vindkraft. 
Då solenergi har fler miljöfördelar 
anser vi däremot att det finns 
potential för solsystem om 
tekniken utvecklas till att mer 
effektivt producera el samt om 
teknik- och tillverkningskostnader 
sänks.  
 
Vågkraft anser vi inte kan konkurrera med solceller. Det 
eftersom den energikällan inte har etablerats kommersiellt 
ännu. Om däremot fler koncept får kommersiella genombrott 
kan vågkraft i ett längre perspektiv utgöra ett hot mot 
solsystemen. Det med anledning av att den kostnadsmässigt 
kan komma att bli billigare än solsystemen. Det betyder att det 
är avgörande att kostnaderna minskas för solsystemen eller 
att bidragssystem fortlöper. 
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KUNDER är organisationer eller individer som efterfrågar 
produkter från OEM-företagen inom solenergibranschen. Vi har 
även valt att innefatta företagens distributörer, det vill säga 
återförsäljare.  
 

I undersökningen framkommer det att samtliga företag anser 
att framtiden ser ljus ut då solsystemsmarknaden konsekvent 
växer med 30-40 procent om året. Det tyder på att det finns en 
efterfrågan på produkterna, vilket även två av företagen 
belyser. Palmblad informerar att den svenska solenergi-
marknaden än så länge är liten, vilket har lett till att samtliga 
undersökta företag främst exporterar sina produkter. 
Tyskland är idag, enligt Palmblad, den största marknaden och 
är den marknad som drivit utvecklingen framåt. De företag i 
Sverige som tillverkar produkter till solsystem exporterar 
därför i stort sett allt till Tyskland. Att investeringsstöd har 
bidragit med ökade investeringar av solsystem sedan det 
infördes i Sverige 2005 menar vi visar att kunder efterfrågar 
produkterna både nationellt och internationellt.  Då efter-
frågan är stor och intresset för solenergi ökar innebär det att 
kunder inte är ett hot mot en positiv marknadsutveckling. 
 
Sammanfattning 
Vi kan konstatera att då marknaden 
konsekvent ökar finns det en efterfrågan 
på produkterna både nationellt och 
internationellt, vilket betyder att kunder 
inte utgör ett hinder mot tillväxten. 
 
 
LEVERANTÖRER handlar i det här sammanhanget om företag 
som levererar komponenter till OEM-företagens slutprodukt.  
 
I empirin framkommer det att det har funnits svårigheter med 
att få tag på komponenter till solsystemen från leverantörer. 
Problemet har uppstått eftersom branschen har expanderat 
kraftigt med stor efterfrågan på material och råvaror som följd. 
Malm och Hultqvist (2008) menar att en nyckel till framgång 
för de tillverkande företagen inom solenergibranschen är 
förmågan att få tag på tillräckligt med komponenter och 
råvaror för att skapa slutprodukten. Har inte företagen 
tillräcklig tillgång till material leder det till negativa 
konsekvenser för dem då de får minska på produktionen och 
därför inte kommer upp i omsättningen som planerats. Att 
marknaden befinner sig i ett tidigt skede och kraftigt har 
expanderat har lett till att det inte finns tillräckligt med 
leverantörer som tillhandahåller med komponenter till sol-
systemen. Vi anser att bristen på leverantörer är ett problem 
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bättre 
förutsättningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

på kort sikt då företagen hamnar i beroendeställning till 
leverantörerna. Få leverantörer betyder att materialbrist kan 
uppstå samt att företagen inte i lika hög grad kan 
konkurrensutsätta leverantörerna, det vill säga pressa priset. 
Det betyder att ett fåtal leverantörer i dagsläget är ett hinder 
för marknadens tillväxt. 
 
Då marknaden börjar stabiliseras och nya leverantörer har 
tillkommit som ett resultat av bidragssystemen menar vi att 
svårigheterna med att få tag på material i framtiden inte 
kommer att utgöra ett hot. Bidragssystemen, menar Palmblad, 
skapar en större marknad vilket betyder att både nya 
tillverkande företag och leverantörer tillkommer till 
marknaden. Det sker då efterfrågan på solsystemen även 
skapar en efterfrågan hos leverantörer på komponenterna till 
solsystemen. Vi anser därför att eftersom det finns bidrags-
system som även gynnar leverantörerna både i Sverige och i 
andra länder finns det goda förutsättningar för en fortsatt 
positiv tillväxt. 
 
Sammanfattning 
Vi anser att ett fåtal leverantörer kan vara ett hot mot 
tillväxten på kort sikt eftersom 
materialbrist kan uppstå samt 
att företagen hamnar i en 
beroendeställning till 
leverantörerna. Bidragssystem 
bidrar däremot till att fler 
leverantörer tillkommer efter-
som en efterfrågan på leverantö-
rernas komponenter till sol-
systemen uppstår. Av den 
anledningen menar vi inte att 
leverantörer utgör ett hot mot 
solenergibranschens fortsatta marknadsutveckling på längre 
sikt. Bidragssystem menar vi därför är viktigt fram till dess 
marknaden kan stå på egna ben. 
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VÅGKRAFT 
 
EKONOMISKA faktorer handlar om graden av köpkraft inom en 
marknad, vilken i sin tur grundas på aktuell inkomst, priser, 
besparingar, skulder och kreditvärde (Kotler, 2006). 
 
För att gynna tillväxten på vågkraftsmarknaden har det i 
Sverige och även internationellt införts statliga ekonomiska 
stöd. Stöden i form av elcertifikat och tariffer syftar till att 
främja branschens tillväxt genom att öka vågkraftens 
konkurrenskraft gentemot fossila bränslen och kärnkraft samt 
skapa en efterfrågan. Vi menar att det därmed har skapats 
goda ekonomiska förutsättningar för företagen som verkar 
inom branschen. Det som är avgörande för branschens framtid 
är huruvida företagen lyckas att utveckla koncepten för 
fullskalig produktion, vilket även Widstrand betonar. 
Fullskalig produktion innebär fullskalig för försäljning, det vill 
säga att företagen befinner sig i stadiet att vågkrafts-
anläggningen är kostnadseffektiv, prissäker, underhålls- och 
tillverkningssäker. Lyckas företagen nå detta stadium kan de 
därmed ekonomiskt konkurrera med andra förnyelsebara 
alternativ på marknaden. Det leder sannolikt till att fler 
riskkapitalbolag investerar i olika former av vågkrafts-
anläggningar, vilket är ännu en aspekt som Widstrand lyfter 
fram bidrar till en positiv tillväxt.  
 
Widstrand menar vidare att om företagen som befinner sig i 
brytpunkten till kommersialisering misslyckas att skala upp 
sina prototyper kan det leda till att investerare blir restriktiva 
i att investera i vågkraftsanläggningar. Om utvecklingen tar 
lång tid kan det även medföra att investerare tappar tilltron till 
koncepten och väljer att satsa på andra alternativ exempelvis 
sol- eller vindkraft. Det betyder att företagen som verkar i 
branschen förlorar ekonomiskt stöd och därmed inte kan 
fullfölja sina projekt eller att dessa fördröjs ytterligare. Om 
investerare är restriktiva i sina investeringar påverkar det 
därmed branschens utvecklingsmöjligheter negativt, vilket 
även kan öka vikten av politiska ekonomiska bidragssystem. 
Anledningen till det är att företagen är i behov av ekonomiskt 
stöd för att utveckla sina prototyper. Vi menar att då det finns 
ett tak för vad statliga stöd kan bidra med är branschen 
beroende av att riskkapitalbolag investerar i koncepten för 
vidareutveckling av produkten och marknaden. Det gör 
uppskalningen av prototypen till fullskalig produktion till en 
kritisk faktor för branschens tillväxt. 
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Widstrand informerar att de överslagsräkningar som utförts 
tyder på att vågkraften kan bli ekonomiskt konkurrenskraftig 
och att vågkraften kan placeras i ungefär i samma prisläge som 
den havsbaserade vindkraften. Eftersom vissa företag befinner 
sig i brytpunkten till kommersialisering, menar Widstrand, att 
det är först inom de närmsta åren som det kommer avgöras 
vilka kostnader företagen kan komma ner till. Med tanke på att 
kraftbolagen både har gjort investeringar, köpt vågkrafts-
anläggningar och skrivit avtal för distribution av el från 
vågkraft (Seabased; Sea Power International, 2008) anser vi 
att det tyder på att det finns en tro på vågkraft som energikälla 
och att kostnaden är överkomlig. Eller att det finns en tilltro 
till branschens möjligheter att komma ner till en rimlig 
prisnivå. Om utvecklingen fortsätter och företagen kan få ner 
kostnaderna ytterligare finns det därmed goda förutsättningar 
för vågkraften att bli än mer ekonomiskt konkurrenskraftig i 
framtiden. 
 
En annan aspekt som Widstrand tar upp påverkar branschens 
ekonomiska tillväxt är att det i dagsläget inte finns tillräckligt 
med underhålls- och utplaceringsfartyg av vågkraftverken. Det 
betyder att företagen är beroende av andra aktörer för 
verksamhetens utveckling och därmed kan företagens 
ekonomiska lönsamhet påverkas negativt om det finns brist på 
aktörer. Får företaget exempelvis vänta på ett underhållsfartyg 
när en anläggning behöver underhåll leder det till att 
anläggningen står stilla och företaget förlorar intäkter. För att 
undvika att fördröja processen har dock vissa företag 
specialbeställt egna fartyg och därmed undvikit den negativa 
konsekvensen som det kan medföra. När vågkraften blir 
kommersialiserad kommer sannolikt fler företag som äger 
vågkraftsanläggningar att även köpa in egna underhålls- och 
utplaceringsfartyg. Om fler använder sig av den strategin 
menar vi att den aspekten inte utgör ett större hot mot 
branschens framtidsutsikter. 
 
Sammanfattning 
Av ovanstående diskussion kan vi konstatera att det som är av 
avgörande betydelse för att 
vågkraften ska bli ekonomiskt 
konkurrenskraftig är om före-
tagen lyckas utveckla sina 
koncept för fullskalig produktion. 
Det handlar om att göra 
vågkraftsanläggningen kostnads-
effektiv, prissäker, underhålls- 
och tillverkningssäker. Lyckas 
företagen med detta och med tanke på de statliga ekonomiska 
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stöden som är utformade för att stödja verksamheten menar vi 
att det inte finns något ekonomiskt hinder för fortsatt tillväxt. 
Det eftersom fler investerare sannolikt kommer att bli 
intresserade av att investera i vågkraft och en efterfrågan 
skapas. Widstrand menar även att enligt de överslags-
räkningar som utförts kan vågkraften bli ekonomiskt 
konkurrenskraftig. 
 
 

TEKNISKA faktorer innefattar den tekniska utvecklingen inom 
branscherna som har inverkan på tillväxten inom vågkraft 
(Kotler, 2006). 
 

I empiriavsnittet framkommer det att vågkraft med rätt 
tekniska lösningar har stor potential att bidra med lika mycket 
energi som dagens största förnybara energikälla vattenkraft. 
Det har sin grund i att energitätheten är stor i vågor vilket gör 
att det går att ta tillvara på stora mängder energi. Många 
koncept är dock fortfarande i utvecklingsstadiet, vilket innebär 
att tekniken i dessa fall inte är tillräckligt utvecklad till att bli 
ekonomiskt lönsam. Widstrand poängterar även att det som är 
av vikt för att branschen ska kunna utvecklas är, som vi 
tidigare nämnt, att företagen lyckas skala upp koncepten för 
fullskalig produktion. Svårigheten ligger i att prototyp-
anläggningarna sällan kan skalas upp linjärt, vilket innebär att 
företagen oftast behöver göra justeringar för att anläggningen 
ska fungera och generera den energin de önskar. Det kan 
exempelvis handla om att ändra formen på turbinbladen eller 
öka antalet turbinblad för att få fullgod effekt. Vi menar dock 
att då det idag pågår kommersiella etableringar tyder det på 
att företagen som ska introducera sina koncept i fullskalig 
produktion har överkommit dessa tekniska problem. Det 
betyder att kunskapen som krävs för att skala upp koncepten 
till fullskalig produktion uppenbarligen finns, vilket är positivt 
för branschens tillväxt.  
 
Det har under utvecklingen av vågkraftverk främst fokuserats 
på anläggningarnas mekaniska delar, det vill säga hur vattnet 
ska få komponenterna att röra sig. Det betyder att lite 
forskning har lagts på att utveckla själva generatorn som 
omvandlar vågkraften till elektricitet. Vi menar att de koncept 
som har övervunnit problematiken med uppskalningen av de 
mekaniska delarna sannolikt även har börjat fokusera på att 
effektivisera generatorn. Det betyder att företagen som ska 
etableras kommersiellt troligtvis kommer att ha utvecklat 
generatorerna så pass mycket att det går att omvandla 
tillräckligt med el för att det ska vara lönsamt. 
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Widstrand påpekar även att det är lättare att skala upp 
elektriska komponenter än mekaniska komponenter. Det är 
sannolikt anledningen till att företagen främst har fokuserat på 
de mekaniska delarna då uppskalningen av dessa har utgjort 
det största problemet för dem. Eftersom företagen har ett 
intresse av att erbjuda en attraktiv produkt och bli 
konkurrenskraftiga på marknaden är det troligt att 
vidareutveckling inom området pågår för att förbättra 
tekniken ytterligare. Med tanke på att det även finns kunskap 
om elomvandling inom andra områden anser vi att detta inte 
borde utgöra ett hinder mot marknadsutvecklingen.  
 
Vi menar att det största problemet inte handlar om 
energiomvandlingen utan istället om de påfrestningar som de 
mekaniska komponenterna i vågkraftverket måste utstå. Det 
betyder att det i dagsläget fortfarande krävs fortsatt teknisk 
utveckling i hur företagen ska gå tillväga för att göra 
vågkraftsanläggningen hållbar även i kärvt klimat. 
Förbättringsåtgärder och forskning kring utveckling av 
tekniken utförs redan av företagen som är verksamma inom 
branschen. Även regeringen har fastslagit ett antal åtgärder i 
syfte att främja utvecklingen av ny energiteknik, vilket ger 
goda förutsättningar för att åtgärda problemen. För att 
vågkraft ska kunna konkurrera med andra förnyelsebara 
alternativ på marknaden, anser vi, att det är avgörande att 
företagen utvecklar produkten till att hålla för påfrestningarna 
den utsätts för. Då det är företag som står i brytpunkten till 
kommersialisering tyder det på att denna problematik kan 
överkommas och att det finns en tilltro på produkten.  
 
Sammanfattning 
Vi menar att eftersom det idag finns företag som ska etableras 
kommersiellt har de troligtvis övervunnit de tekniska problem 
som ofta påträffas vid uppskalningen av prototyperna till 
fullskalig produktionen. Det betyder att den tekniska 
problematiken vid uppskalningen av prototypsanläggningarna 
inte behöver utgöra ett större hot mot marknadsutvecklingen. 
Det måste dock tas med i 
beaktande att det idag inte finns 
fullskaliga koncept som verkat 
över en längre tid. För en stark 
marknadsutveckling krävs det 
även att fler koncept lyckas med 
den slutliga uppskalningen. Det 
anser vi dock inte är sannolikt på 
kort sikt eftersom justeringar 
måste göra vid uppskalningen av 
koncepten. Det innebär att det  
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kommer ta tid innan vågkraften kommer kunna utgöra en 
viktig del av den förnyelsebara elproduktionen.  
 
Energiomvandlingen borde av samma nämnda anledning inte 
heller utgöra ett problem, även om forskning troligtvis pågår 
för att förbättra tekniken ytterligare. Framtida tekniska 
problem menar vi istället består av att försöka få 
komponenterna att hålla för de påfrestningarna som de utsätts 
för i form av exempelvis storm och kraftiga vågor. Då det finns 
företag som ska etableras kommersiellt tyder det dock på att 
dessa svårigheter inte längre anses vara tillräckligt stora även 
om det troligtvis alltid kommer att vara ett visst problem. Vi 
menar därför att de koncept som kommer att lyckas bäst är de 
som skapat en robust och tillförlitlig teknik som är avsedd för 
de påfrestningar som finns i den marina miljö vågkraft verkar 
i. 
 
 
POLITISKA/JURIDISKA faktorer behandlar faktorer såsom 
lagar, regler, politiska myndigheter och frivillighets-
organisationer som påverkar och begränsar organisationer 
samt tillväxten i branschen (Kotler, 2006). 
 
Precis som för solenergi har politiska aktörer inverkan på 
vågkraftsbranschens tillväxt då de avgör om olika ekonomiska 
stödsystem ska utfärdas. De beslutar även om stödens 
omfattning och utformning. Widstrand och ett av företagen 
menar att de statliga styrmedlen i form av elcertifikat och 
tariffer har betydelse för branschens marknadsutveckling. Det 
handlar även om marknadsbaserade regleringar som syftar till 
att stödja en stabil energimarknad samt forsknings- och 
uppfinningsregleringar för att utveckla och förbättra tekniken. 
Dessa politiska och juridiska stödsystem innebär att politiska 
aktörer genom ekonomiskt stöd bland annat skapar goda 
förutsättningar för att utveckla tekniken som leder till en 
efterfrågan på produkterna. I slutändan handlar det om att 
göra vågkraften konkurrenskraftig gentemot andra förnyelse-
bara alternativ på marknaden. De vidtagna åtgärderna syftar i 
sin tur till att nå uppsatta förnybarhetsmål. Orsaken till det är 
det ökade fokuset på klimatfrågor och insikten om betydelsen 
av att reducera utsläppen. Även skatter och regler har 
utvecklats för de energikällor som inte är förnyelsebara i syfte 
att motverka klimatförändringarna. Det finns därför goda 
förutsättningar för förnyelsebara energikällor. Det finns även 
specifika mål för vågkraften inom de länder som är 
involverade i internationella samarbetsorganisationer, vars 
syfte är att utveckla och kommersialisera vågkraften.  
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Organisationerna bidrar till att förmedla kunskaper om 
vågkraft vidare samt tillhandahålla med information om hur 
länder enklast ska gå tillväga för att introducera vågkraft. Vi 
anser att då kunskap sprids länder emellan främjar det 
branschens vidareutveckling eftersom det underlättar 
processen vid införandet av vågkraft. Något som idag däremot 
bromsar marknadsutvecklingen är de krångliga och byrå-
kratiska tillståndsprocesserna. Ett av företagen lyfter även 
fram att de i dagsläget måste gå igenom ett flertal instanser 
innan de exempelvis kan få miljötillstånd för att lägga ut 
vågkraftverken. Denna aspekt kan påverka branschens 
tillväxtmöjligheter negativt.  Vi menar dock att om länderna 
anpassar sina regelsystem samt utnyttjar kunskapen om 
tillståndsprocessen som redan finns från införandet av den 
havsbaserade vågkraften kan denna negativa aspekt mot-
verkas, vilket även Widstrand och ett utav företagen 
understryker.  
 
Trots att det idag på vissa håll fortfarande är krångligt och 
byråkratiskt att få tillstånd arbetar länder som är intresserade 
av att införa vågkraft med att förbättra och anpassa sina 
regelsystem. Det betyder att politiska och juridiska åtgärder 
har vidtagits och den negativa aspekten i framtiden troligtvis 
inte kommer att utgöra ett hinder för vågkraftens utveckling. 
Vi menar även att eftersom politiska aktörer har som mål att 
öka användningen av förnybara källor kommer de sannolikt 
även fortsättningsvis att stödja introduktionen och tillstånds-
processen för dessa källor. Widstrand tillägger att det även 
finns ett stort intresse för vågkraften hos utvecklingsländer 
och inte bara i västvärlden. Det har sin grund i att utvecklings-
länder har stor potential i sina vatten och att de ser att behovet 
av el kommer att öka då de har en stark industriell tillväxt. 
Med tanke på det stora intresset är det sannolikt att politiska 
aktörer globalt även fortsättningsvis kommer att skapa goda 
förutsättningar för vågkraften, vilket gynnar branschens 
vidareutveckling.  
 
Sammanfattning 
Inom de länder som är intresserade av vågkraft världen över 
samt i de länder som har uppsatta 
förnybarhetsmål har det vidtagits 
politiska och juridiska åtgärder för 
att skapa goda förutsättningar för 
marknadens vidareutveckling. Vi 
anser därför att det inte finns något 
politiskt och juridiskt hot mot 
vågkraftsbranschens tillväxt. Vidare anser vi att marknaden 
inte är lika beroende av olika investeringsstöd som 
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solenergibranschen eftersom vågkraften verkar hamna på en 
prisnivå som är konkurrenskraftig gentemot andra alternativ 
på marknaden. För att vidareutveckla tekniken är det dock 
gynnsamt att politiska ekonomiska stöd finns. Marknads-
baserade regleringar för att främja en stabil elmarknad menar 
vi gynnar samtliga energikällor, vilket betyder att den inte är 
av avgörande betydelse för vågkraftens vidareutveckling.  
 
 

SOCIALA/KULTURELLA faktorer inbegriper samhällets 
värderingar, övertygelser och normer och definierar 
relationerna mellan människor och andra grupper i samhället. 
Det har i sin tur inverkan på graden av acceptans gentemot 
exempelvis andra grupper och nya innovationer (Kotler, 2006). 
 

I samhället idag har miljön fått ökat fokus, vilket betyder att 
det är av vikt att vågkraften inte har några negativa 
miljöeffekter. Det innebär även att samhället ställer krav på 
politiska aktörer och företag att vidta åtgärder för att minska 
de negativa miljöeffekterna. Widstrand informerar att för-
delarna med vågkraft är att den inte har haft några påvisbara 
negativa miljöaspekter. Det har till och med visat sig att 
vågkraftsanläggningarna är gynnsamma för havslivet, då fiskar 
och humrar har ökat vid vågkraftverken. Att det inte finns 
några påvisbara negativa miljöeffekter har lett till en positiv 
respons från allmänheten. Alla miljöstudier är dock inte 
färdigställda, vilket innebär att negativa miljöaspekter 
fortfarande kan uppdagas. Om negativa miljöeffekter uppdagas 
skulle det ha en negativ inverkan på branschens marknads-
utveckling. Det eftersom det sannolikt utvecklas ett motstånd 
mot vågkraftsanläggningarna. Dagens allmänna intresse och 
medvetenhet kring klimatförändringarna är därmed positivt 
för branschens utveckling eftersom vågkraft är en förnybar 
energikälla som inte har några miljöutsläpp. Ett av företagen 
uttrycker även att om miljödelen inte får lika stort fokus kan 
det innebära ett hot för branschens tillväxt. Vi anser däremot 
att detta inte är troligt då klimatförändringarna är ett 
högaktuellt ämne och av betydelse för mänsklighetens och 
jordens fortlevnad.  
 
Widstrand menar även att acceptansen från allmänheten och 
de intressenter som berörs av vågkraftsanläggningarna kan 
inverka på marknadsutvecklingen. Den internationella 
samarbetsorganisationen IEA-OES anser till och med att 
acceptansen från allmänheten och intressenterna är det 
största hindret mot fullskalig produktion. Intressenterna 
fiskare och militären är de som påverkas av 
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vågkraftsverkens placering. Företagen har däremot insett 
vikten av att deras verksamhet får legitimitet och har därför 
gått ut med information till allmänheten samt fört en dialog 
med intressenter som berörs av vågkraftsanläggningarna. 
Informationsaktiviteterna har gett ett positivt resultat i form 
av ökad acceptans vilket skapar gynnsamma förutsättningar 
för marknadens tillväxt. Widstrand påpekar dock att 
problematiken med acceptansen främst ligger i de fall det 
handlar om större vågkraftsanläggningar som tydligt syns 
tydligt ovanför vattenytan samt anläggningar som placeras 
nära land, exempelvis vid stranden, en flodmynning eller en 
klippkant. Det betyder att vågkraftsverk som dessa kan få 
svårare att få acceptans från allmänheten. Vi anser därför att 
det ser positivt ut för de anläggningar som befinner sig längre 
ut till havs och de anläggningar som inte har en stor del av 
verken synligt ovanför vattenytan.   
 
Sammanfattning 
Vi anser att de sociala och kulturella aspekterna inte borde ha 
någon negativ inverkan på marknadsutvecklingen då det inte 
har framkommit några negativa miljöeffekter och vågkraften 
har blivit accepterad av samhället. Kommer det däremot fram 
negativa miljöeffekter av vågkrafts-
anläggningarna eller om företagen 
placerar anläggningarna så att 
allmänheten och intressenter berörs 
negativt kan motstånd mot våg-
kraftverken uppstå. Vidare menar vi 
att informationsaktiviteter och 
dialoger med intressenter bör 
intensifieras och fortgå eftersom det 
har resulterat i ökad acceptans från allmänheten och 
intressenter. Företagen och den internationella samarbets-
organisationen IEA-OES har även insett vikten av detta, vilket 
betyder att dessa aktiviteter sannolikt kommer att fortlöpa. 
 
 

KONKURRENTER är i detta sammanhang andra förnyelsebara 
energikällor som påverkar marknadens tillväxt. 
 
Eftersom vågkraft fortfarande är i utvecklingsstadiet och det 
satsas mycket på vindkraft och till viss del på biobränsle anser 
vi att vågkraft i dagsläget inte kan konkurrera med dessa 
energikällor. Vindkraftverk och elproduktion från biobränsle 
är dessutom etablerade förnyelsebara energikällor och har en 
mer välutvecklad teknik. Det innebär i sin tur att dessa 
energikällor används i stor utsträckning idag. 
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För att kunna vara en stark konkurrent till etablerade 
förnyelsebara energikällor krävs det dessutom att flera 
vågkraftskoncept lyckas etablera sig kommersiellt. Det innebär 
att det kommer ta tid innan vågkraften kommer kunna utgöra 
en viktig del av den förnyelsebara elproduktionen, eftersom 
justeringar och ändringar måste göras vid uppskalningen av 
koncepten. Eftersom flertalet av de stora kraftbolagen är med 
och finansierar utvecklingsprojekt finns det dock ett intresse 
för vågkraften. Lyckas vågkraft även att etablera sig 
kommersiellt har den stor potential eftersom vågor har 
mycket energi och tillgängligheten är stor. 
 
Vågornas energitäthet är även ungefär tio gånger högre än 
vinden och hundra gånger högre än solljusets energi, vilket gör 
den till en fördelaktig energikälla. Det betyder att genomsnitts-
effekten relativt dess maxeffekt för vågkraftverk är hög, vilket 
innebär att den håller en jämn nivå för upptagning av energi. 
Det skapar en ekonomisk fördel gentemot vind- och solenergi. 
Vindkraftverk och solsystem har effektsvackor när tillgången 
till energin minskas. Det resulterar i att under svackorna 
behövs det tillgång till andra energikällor för att kompensera 
nedgången och fylla behovet av el. Eftersom energin även 
lagras i vågorna innebär det att vågkraft kan utnyttjas dygnet 
runt till skillnad från konkurrenterna vind- och solenergi.  
 
Trots vindkraftens begränsningar som hög ljudnivå, påverkan 
på landskapets utseende samt kravet på stort utrymme satsas 
det mycket på vindkraft. Riksdagen har exempelvis satt upp 
mål att energiproduktionen från vindkraft ska öka, vilket 
kräver en kraftig utbyggnad både till land och till havs. 
Förklaringen till det kan vara att regeringen har 
förnybarhetsmål att uppnå och därför investerar de i de 
förnybara energikällor som är mest utvecklade idag.  
 
Bortsett från de negativa aspekter som tidigare nämnts 
gällande solenergi är det även mer ekonomiskt lönsamt att 
investera i vågkraft än i solsystemen. Orsaken är att det vid 
omvandlingen av el i solsystemen förloras stora mängder 
energi i jämförelse med vågkraftsanläggningar. Det betyder att 
vågkraft har ekonomiska konkurrensfördelar gentemot sol-
systemen. Vi menar att det som främst är avgörande vid val av 
elleverans är ekonomiska aspekter, vilket gör att solsystemen 
därmed kan ha svårt att konkurrera med vågkrafts-
anläggningar när de etableras kommersiellt. Om företagen för 
solsystemen däremot lyckas få ner tillverkningskostnaderna, 
effektivisera tekniken och lösa problemet med lagring eller 
förbättra villkoren för inmatningsabonnemanget är det 
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troligt att fler privatpersoner investerar i solsystem. Det 
grundar vi på att privatpersoner inte kan tillförskaffa en egen 
vågkraftsanläggning. Privatpersoner kan dock gå ihop i 
kooperativ och äga vågkraftsanläggningar, likt för den 
havsbaserade vindkraften. Det anser vi dock inte kommer att 
ske i så stor omfattning eftersom det kräver tillgång till hav 
med gynnsamt vågklimat.  
 
Biobränsle har vissa negativa miljöaspekter. Vid eldning av 
biobränslen bildas kväveoxider och stoft, likaså med privat 
panna uppstår flera giftiga ämnen. Det betyder att vågkraft har 
fler miljöfördelar jämfört med biobränsle. Dessutom är 
kraftkällan (vågor) för vågkraftsanläggningar gratis och det 
tillkommer inga restavfall som behöver tas hand om som för 
biobränsle. Vi menar därför att om vågkraftstekniken lyckas 
etablera sig kommersiellt kan den sannolikt konkurrera med 
biobränsle. 
 
Sammanfattning 
Då vågkraft inte har etablerats kommersiellt idag anser vi att 
den inte konkurrera med de etablerade förnyelsebara 
energikällorna. För en stark marknadsutveckling krävs det 
dessutom att flera vågkraftskoncept etableras kommersiellt. 
Det anser vi inte är troligt på kort 
sikt eftersom justeringar måste göra 
vid uppskalningen av koncepten. 
Det innebär att det kommer ta tid 
innan vågkraften kommer kunna 
utgöra en viktig del av den 
förnyelsebara elproduktionen. Vi 
menar att med tanke på de fördelar 
vågkraft har gentemot sina 
konkurrenter har vågkraft, om flera 
koncept lyckas etableras kommersiellt, potential att på längre 
sikt bli en stark konkurrent till övriga förnyelsebara 
energikällor. 
 
 
KUNDER är organisationer eller individer som efterfrågar 
produkter från OEM-företagen inom vågkraftbranschen. Vi har 
även valt att innefatta företagens distributörer, det vill säga 
återförsäljare.  
 
Widstrand uppfattar att intresset bland kunderna för 
förnyelsebara energikällor är stort. Vi menar därför att det 
finns en efterfrågan på förnyelsebara energikällor, där 
vågkraft ingår. Även de båda intervjuade företagen anser att 
framtiden ser ljus ut. Seabased påpekar exempelvis att 
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eftersom miljöfrågor är viktiga i hela världen betyder det att 
det finns potentiella kunder globalt. Kraftbolag har även 
investerat i olika vågkraftsprojekt, vilket pekar på att det finns 
ett intresse och en efterfrågan på produkten. Vidare är 
intresset stort bland länder världen över vilka bland annat har 
underlättat marknadens utveckling genom olika 
stödaktiviteter. Avslutningsvis betyder det att det finns en 
efterfrågan på produkten och att kunder därmed inte utgör ett 
hinder mot marknadsutvecklingen. 
 

Sammanfattning 
Vi kan konstatera att då intresset och 
medvetenheten kring miljöfrågor och 
för förnyelsebara källor är stort finns 
det en efterfrågan på produkterna både 
nationellt och internationellt, vilket 
betyder att kunder inte utgör ett hot 
mot tillväxten. 
 
 

LEVERANTÖRER handlar i det här sammanhanget om företag 
som levererar komponenter till OEM-företagens slutprodukt.  
 

Seabased tar upp att många av de produkter som de är i behov 
av inte finns på marknaden idag. Det kan betyda att de får 
använda sig av de komponenter som finns tillgängliga. Det 
innebär att marknaden kan hämmas då leverantörernas utbud 
inte motsvarar företagens behov fullt ut. Det kan bland annat 
ske om komponenterna inte håller den kvalitet som krävs eller 
genererar den energi som företaget önskar. Vi menar däremot 
att om branschen får ett kommersiellt genombrott kommer 
leverantörer sannolikt att utveckla produkter som är 
anpassade efter vågkraftverkens behov, vilket gynnar 
branschens utveckling. Leverantörerna kommer då själva se 
att deras verksamhet kan gynnas av att utveckla komponenter 
som passar vågkraftverken. Det andra företaget nämner inte 
att några problem har uppstått med leverantörerna. 
Svårigheten i att hitta lämpliga leverantörer kan följaktligen 
bero på vilka koncept företagen har utvecklat.  
 
Sammanfattning 
Vi menar att om de koncept som är i 
stadiet att introduceras kommersiellt 
får ett stort genomslag kommer 
sannolikt leverantörer att anpassa 
sina komponenter för att motsvara 
företagens behov och krav. För att 
leverantörerna ska anse det värt att 
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investera i produktutveckling betyder det således att 
koncepten behöver lyckas kommersiellt i större skala. Denna 
problematik menar vi dock skiljer sig beroende på vilka 
vågkraftverk företagen har utvecklat, då anläggningarna är i 
behov av olika typer av komponenter. Det betyder att för vissa 
företag utgör leverantörerna inget problem, medan det är ett 
större hot för andra koncept. Finns det dock få leverantörer 
kan det vara negativt för branschens tillväxt eftersom det kan 
leda till materialbrist och att företagen hamnar i beroende-
ställning till leverantörerna. Avslutningsvis är det avgörande 
att koncepten lyckas kommersiellt för att leverantörerna inte 
ska utgöra ett hot mot branschens tillväxt. 
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ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER
 

Det är inte enbart ABB som har OEM-kunder utan systemet OEM 
har blivit allt vanligare då fler företag väljer att lägga ut vissa 
delar av sin tillverkning på leverantörer. Men vad innebär detta 
begrepp? Vad är skillnaden mellan en OEM-leverantör och en 
OEM-kund? Vilka köpkriterier kan ABB:s OEM-kunder ha? I 
detta kapitel redogörs den teoretiska referensram som ligger till 
grund för analysen av OEM-företagens behov.

 
 
OEM-företag verkar på en industriell marknad som består av 
företag eller organisationer som utför olika typer av utbyten 
med varandra. Det som företagen utbyter kan vara både 
produkter eller tjänster och många gånger handlar det även 
om en totallösning på ett behov som erbjuds (Linköpings 
Universitet, 2006). Ett fåtal köpare och säljare samt stora 
inköpsvolymer kännetecknar även denna marknad (Norrbom, 
1999).  
  
OEM är ett allt vanligare nationellt och internationellt använt 
system för att effektivisera framställningen av produkter. 
Typiskt för en OEM konstruktion är att flera olika leverantörer,  
vilka kan befinna sig på olika orter världen över, är 
involverade vid tillverkningen av en produkt. För slutkunden 
framträder dock bara en tillverkare av produkten. Att flera 
olika komponenter är inbundna i en produkt är därmed 
typiskt för denna konstruktion (Sury, 2008).  Det handlar 
följaktligen om alla möjliga former av produkter såsom 
exempelvis hiss och basstationer15. Exempelvis finns ABB:s 
komponenter motor och brytare integrerade i slutprodukten 
hiss, vilka har producerats av en leverantör till hiss-
tillverkaren. Basstationer har i sin tur olika tekniska 
komponenter så som brytare, säkring och åskskydd som köpts 
in för att skapa slutprodukten. Fördelarna med denna 
konstruktion är att företaget kan fokusera och lägga resurser 
på de områden som de är bra på och som de har hög 
kompetens inom (van Weele, 2005). Det innebär att företaget 
kan maximera avkastningen och utveckla sin kärnkompetens, 
vilket gör det svårare för andra företag att konkurrera inom 
samma område (Quinn & Hilmer, 1994).  
 
 
                                                           
15 En basstation är en stationär sändare och mottagare för förmedling av 
mobiltelefonisamtal. I ett mobiltelefonisystem erhålls täckningen genom ett 
stort antal basstationer med överlappande täckningsområden  
(Nationalencyklopedin, 2008). 
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En OEM-leverantör är ett företag vars produkter används som 
komponenter i ett annat företags produkt, det vill säga ABB. 
Ett OEM-företag däremot är de företag som använder 
komponenter från andra företag i sin slutprodukt 
(Investopedia, 2008). Det innebär att både OEM-
leverantörerna (ABB) och OEM-företagen tillhör tillverknings-
industrin då båda tillverkar en produkt. Med skillnaden att i 
ABB:s fall tillverkas produkterna till OEM-företagen och i 
OEM-företagens fall tillverkas produkterna till slutkunder.  För 
att förtydliga detta förhållande kan vi ta ett exempel. ABB kan 
exempelvis tillverka en motor som de säljer till ett OEM-
företag. OEM-företaget monterar därefter in motorn i deras 
produkt fläkt och säljer slutligen fläkten till slutkunden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. OEM-kedjan, egen illustration. 
 

OEM-företags köpkriterier 
I industrier där leverantörer bidrar med större delen av värdet 
till slutprodukten, är företagets konkurrenskraft beroende av 
leverantörernas prestation. I det här fallet ABB. Det handlar 
om kostnads- och kvalitetsparametrar samt leveranssäkerhet 
(Quesada et al., 2006). Men även ABB:s förmåga till anpassning 
av sin produkt och dess kompetens i produktutveckling samt 
ett effektivt samarbete med ABB kan vara av vikt (Kim Keysuk 
et al, 2008; Quesada et al., 2006; Schilli & Dai 2006). 
Ytterligare en parameter som kan ha inverkan på OEM- 
företagens krav på leverantören är det värde som ABB:s 
varumärke16 kan bidra med för OEM-företagets produkt samt 
kringtjänster som leverantören erbjuder17.  
 
Norrbom (1999) menar att det är viktigt att ha i åtanke att 
OEM-företagens krav på OEM-leverantören speglas av de 
utmaningar och krav som de ställs inför på sin marknad och de 
behov deras kunder har. På vilket sätt OEM-företag vill 
profilera sig på sin marknad, det vill säga särskilja sig från 
konkurrenterna, har även inverkan på vilka leverantörer  
 

                                                           
16 Claes Bengtsson, Inköpschef, ABB LV Motors, 2008-10-01 
17 Christer Holgersson, Strategisk försäljningschef, ABB LV Motors, 2008-10-29 
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företaget samarbetar med.18 Dessa två aspekter styr sedan 
OEM-företagens behov. Nedan kommer vi mer utförligt gå in 
på OEM-företagens köpkriterier. 
 
Vid tillverkning av en produkt med komponenter från olika 
OEM-leverantörer är ett lågt pris av vikt. Det eftersom 
komponenterna utgör en stor del av produktens värde. 
Speciellt i de situationer då ABB:s komponent utgör den 
övervägande delen av värdet, eftersom OEM-företagets 
marginal (det vill säga intäkten i förhållandet till kostnaden) 
styrs av det inköpspris som kunden kan köpa komponenten 
för.19 Befinner sig dessutom OEM-företaget på en marknad 
som är prispressad ökar det deras krav ytterligare på att köpa 
in komponenter från leverantörer till ett lågt pris. Det finns 
dock risker med för stort fokus på pris då det kan innebära 
kvalitetsbrister (Chatterjee et al, 2002). I de sammanhang då 
ABB erbjuder skräddarsydda lösningar som följer krav-
specifikationer är OEM-företagen sannolikt inte lika pris-
känsliga (Norrbom, 1999).  
 
Den hårda konkurrenssituationen påverkar inte bara priset 
utan bidrar även till ökade krav på leveranssäkerhet (Schilli & 
Dai, 2006). Leveranssäkerhet innebär ABB:s förmåga att möta 
kundens krav på att leverera när kunden vill ha produkten, 
men innefattar även att varan överensstämmer med OEM-
företagens tekniska specifikation (Norrbom, 1999). Det 
handlar även om ABB:s flexibilitet då kvantiteten på kundens 
beställning kan variera och det är viktigt att kunna möta 
kundens olika behov (Hunt & Jones, 1998). För OEM-företaget 
innebär det att företaget kan reducera sina förråd av 
komponenter till ett minimum, vilket har den positiva följden 
att kapitalbindningen kan minskas (Norrbom, 1999). 
Ytterligare fördelar för OEM-företaget är ett mer effektivt 
utnyttjande av personal, maskiner och anläggningar, låga 
administrativa utgifter samt korta leveranstider och hög 
säkerhet till slutkund (Segerstedt, 1999). För att kunna uppnå 
dessa positiva konsekvenser ställs det således krav på ABB att 
hålla de leveranstider och att leverera den mängd som kunden 
önskar. 
 
OEM-företagen har även vissa kravspecifikationer på 
kvaliteten på ABB:s produkt. För OEM-företag innebär det i det 
här fallet att produkten ska ha den kvaliteten som motsvarar 
kundens krav och vara tillräckligt god att den ska hålla den  
 
                                                           
18 Claes Andersson, Försäljningsingenjör, ABB Svensk Försäljning Motorer & 
Drivsystem, 2008-11-11. 
19 Christer Holgersson, Strategisk försäljningschef, ABB LV Motors, 2008-10-29 
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garantitid som företaget ger till sina slutkunder.20 För ett OEM-
företag som arbetar utifrån ett långsiktigt perspektiv med 
långvariga relationer med sina slutkunder är kvaliteten av 
större vikt. Det påverkas även av hur OEM-företaget har 
positionerat sig på sin marknad. Det vill säga om företaget 
exempelvis ska tillhandahålla med kvalitetsprodukter eller om 
de är mer prisfokuserade och därmed vänder sig till en annan 
del av marknaden.21 Vissa OEM-företag säljer även sina 
produkter till slutkunder världen över, vilket innebär ökade 
kostnader om ABB:s komponent inte uppfyller det som 
förväntas. Framförallt om det handlar om komponenter som 
sitter i en säkerhetsapplikation. Då är det inte bara funktionen 
på komponenten som inte uppfyller det som förväntas utan 
det uppstår även ett säkerhetsproblem. Dessa aspekter bidrar 
med merkostnader för OEM-företaget. Kvaliteten på 
komponenten ska dock inte vara på bekostnad av ett för högt 
pris.22 
 
Marknadens krav på att leverera snabbt och till ett lågt pris 
kan även bidra till ett ökat behov av att samarbeta och 
samordna sina resurser med ABB för att uppnå detta (Kim 
Keysuk et al, 2008). Det eftersom ett nära samarbete för OEM-
företagen leder till ökade leverantörsinvesteringar, vilket 
bidrar till bättre kvalitet, ökad leveranssäkerhet samt lägre 
tillverkningskostnader (Srinivasan & Brush, 2006). Grunden 
för detta samarbete menar Schilli och Dai (2006) är 
samordnade processer, kommunikation och utbyte av värde-
full information företagen emellan. Ett gott samarbete ökar 
även i de fall produkten behöver modifieras för att anpassas 
till OEM-företagets produkt. ABB:s operationella flexibilitet 
och förmåga att kunna uppfylla kundens behov är därmed 
viktigt (Hunt & Jones, 1998).  
 
Det kan även handla om att samarbeta för att utveckla och 
förbättra OEM-företagets produkt ytterligare, vilket innebär 
att ABB:s kompetens spelar en viktig roll (Quesada et al., 
2006).  Schilli och Dai (2006) menar att samarbetet mellan ett 
OEM-företag och en leverantör inte enbart borde begränsas till 
orderbeställningar och att sälja komponenter. Samarbetet 
borde istället utvecklas till en strategisk kollaboration och 
sträcka sig över hela produktlivscykeln. Effektivt samarbete 
genom hela produktlivscykeln inkluderar kollaboration genom 
hela värdekedjan från produktutveckling och specificering, i  

                                                           
20 Christer Holgersson, Strategisk försäljningschef, ABB LV Motors, 2008-10-29 
21 Claes Andersson, Försäljningsingenjör, ABB Svensk Försäljning Motorer & 
Drivsystem, 2008-11-11 
22 Mikael Klintberg, Försäljningschef, ABB CEWE Control, 2008-11-19 
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köpprocessen så som vid beställning och orderläggning i 
produktion samt vid diverse servicetjänster (Schilli & Dai, 
2006). Det menar författarna är nyckeln till att nå framgång. 
Samarbetet, prestationsförmågan och kompetensen som ABB 
besitter kan således vara av betydelse när OEM-företag väljer 
leverantör. 
 
Ett nära samarbete med leverantörer med stora investeringar 
som följd innebär dock större risker för OEM-företag eftersom 
de ökar sitt beroende av leverantören.  Det är således av vikt 
att leverantören presterar det som förväntas. Kim Keysuk et al 
(2008) menar däremot att ökat engagemang från OEM-
företagets sida även bidrar till ökat engagemang från 
leverantören. En annan förklaring till att OEM-företag väljer 
att inte investera i nära relationer med leverantörerna är att 
de vill ha möjlighet till att konkurrensutsätta leverantörerna 
och därmed pressa priset.23 
 
Ett ytterligare krav kan vara det värde som ABB:s varumärke 
bidrar med till OEM-företagens slutprodukt.24 Amerikan 
Marketing Association definierar varumärke som: 
 

 
”Ett namn, term, tecken, symbol, eller design eller en 
kombination av dem, som syftar till att identifiera eller härleda 
varan eller tjänsten till en specifik säljare och differentiera 
denna från sina konkurrenter” 

 
Egen översättning, Kotler (2006) s. 274 

 
ABB:s varumärke kan således göra att OEM-företag kan 
differentiera sin produkt och öka sin konkurrenskraft genom 
att integrera denna i sin produkt. Varumärket signalerar olika 
värden och ger i sin tur löften till köparen. De värden som 
varumärket innehar kan därmed påverka OEM-företagens 
köpbeteende. Ett starkt varumärke bidrar även till möjligheten 
att öka priset eftersom slutkunden anses få ut ett ökat värde i 
form av exempelvis kvalitetsaspekter (Kotler, 2006). 
 
Kringtjänster så som säljsupport och service är också faktorer 
som kan spela en viktig roll för ett OEM-företag vid valet av 
ABB som leverantör. ABB har exempelvis en välutvecklad 
säljorganisation som finns tillgänglig på regional nivå med 
kontor över hela landet25. Dessa säljkontor hjälper kunden att  

                                                           
23 Joakim Rosenqvist, Försäljningschef, ABB Svensk Försäljning Motorer & 
Drivsystem, 2008-11-07 
24 Claes Bengtsson, Inköpschef, ABB LV Motors, 2008-10-01 
25 Mikael Klintberg, Försäljningschef, ABB CEWE Control, 2008-09-15 



- Teori- 

71 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hitta den produkt i ABB:s produktportfölj som passar deras 
behov. De finns även till hands för att informera och utbilda 
kunderna i exempelvis olika system och om produkterna. 
Kunden vet dessutom vart de ska vända sig om en produkt 
havererar26. Kringtjänsterna är därmed de aspekter som 
handlar om att underlätta OEM-företags verksamhet och som 
stödjer dennes strategi att optimera deras värde- och 
leverantörskedja. För ABB kan detta vara ett sätt att 
differentiera sitt erbjudande gentemot konkurrenterna Det är 
därför angeläget för ABB att förstå, utveckla och försäkra sig 
om att servicen som tillhandahålls motsvarar dessa aspekter 
(Hunt & Jones, 1998).  
 
Nedan presenteras en tabell över de ovan presenterade 
köpkriterierna. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

              Tabell 3. Översikt över OEM-företagens köpkriterier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26 Christer Holgersson, Strategisk försäljningschef, ABB LV Motors, 2008-10-29 

Köpkriterier 

1. Pris 
2. Leveranssäkerhet 
3. Kvalitet 
4. Kompetens/produktutveckling 

5. Samarbete/samordnade resurser 
6. Varumärke 

7. Kringtjänster 
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OEM-FÖRETAGENS VERKLIGA BEHOV 
 

I studien framkommer det att OEM-företagen inom solenergi-
branschen har likande behov vid inköp av komponenter till 
deras slutprodukt. För vågkraftsbranschen skiljer sig däremot 
behoven något. I detta kapitel presenteras OEM-företagens 
behov och förklaringarna till varför de är av stor betydelse.  

 
 

SOLENERGI  
Köpkriterier 
Alla företagen nämner kvalitet och pris som viktiga 
köpkriterier, likaså leveranssäkerhet är något som alla företag 
förutom GPV nämnde. GPV värdesätter däremot leverantörens 
leveranstid eftersom de ska kunna producera och leverera i 
den takt de önskar. Leveranssäkerhet ser de även som en 
hygienfaktor. Det betyder att de inte skulle arbeta med en 
leverantör som inte levererade när de sa att de skulle leverera. 
 
Företagen är samstämmiga i att kvalitet är viktigt. Det handlar 
om att produkten ska generera det som företagen säger att de 
ska generera, men det är även viktigt att produkten har lång 
livslängd då den ska hålla den garantitid företagen ger till sina 
kunder. AquaSol utlovar en garantitid på 15 år och både GPV 
och PVE Sweden utlovar en garantitid på 25 år och då är det av 
vikt att produkterna håller kvaliteten som de utlovar. Pris 
menar samtliga företag är viktigt för att de ska kunna vara 
konkurrenskraftiga på marknaden. Leveranssäkerhet är i sin 
tur av vikt för att inte behöva hålla stora lager samt att risken 
för materialbrist minskar. 
 
Två företag lyfte även fram vikten av goda relationer till 
leverantören. EffectaPanna menar att det är viktigt att kunna 
lita på att leverantörerna uppfyller det som förväntas. För n67 
Solar handlar det istället om vikten av att samarbeta med 
leverantörer som likt de själva är villiga anpassa sig efter 
marknadens behov. 
 
Vad gäller de köpkriterier som har störst betydelse vid val av 
leverantör väljer alla förutom PVE Sweden kvalitet som 
nummer ett. För PVE Sweden är priset av största vikt och 
därefter kvalitet. Majoriteten av företagen anser däremot att 
kvalitet kommer först och därefter pris. Leveranssäkerhet 
kommer för de flesta företagen på tredje plats. Det var endast 
n67 Solar som nämnde leveranssäkerhet på andra plats. 
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n67 Solar ansåg det även viktigt att ha en europeisk leverantör 
och det som var av minst betydelse, men ändå alltid en fråga, 
var pris. De berättade även att pris hade större betydelse på 
marknaden tidigare, men då kvalitetsbrister uppstod 
efterfrågar numera marknaden kvalitet före pris. n67 Solar 
anser även att samordnade resurser är väldigt viktigt. Det 
eftersom leverantörerna och företagen är beroende av 
varandra. Företaget har dessutom, på grund av de positiva 
fördelarna av samordnade resurser, skrivit tio års kontrakt 
med vissa av deras leverantörer.  
 
Majoriteten av företagen menar att köpkriterierna oftast är 
desamma. Det kan däremot finnas vissa tillfällen som de skiljer 
sig åt, exempelvis om en leverantör inte har tillgång till 
material som förtagen behöver vilket betyder att de får vända 
sig till en annan leverantör. n67 Solar påpekade vidare att 
kriterierna kan skilja sig eftersom marknaden ändras och de 
måste anpassas därefter. I övrigt kan n67 Solar godkänna ett 
högre pris om de värdesätter ett samarbete med en leverantör. 
Andra orsaker till att köpkriterier ändras är om priset på en 
råvara gick upp. AquaSol nämner att detta kan drabba de hårt 
då de har stora inköp av just en råvara, koppar, vilket gör att 
priset blir av större betydelse om priset på koppar stiger. 
Vidare påpekar EffectaPanna att priset blir viktigare vid inköp 
av större volymer. 
 
Anledningen till att företagen anser att övriga identifierade 
köpkriterier inte är av lika 
stor vikt skiljer sig åt 
mellan företagen. PVE 
Sweden är det enda 
företag som inte anser att 
leveranssäkerhet är ett av 
de viktigaste köp-
kriterierna. De menar att om de kan få ett få ett bra pris och 
bra kvalitet går det att vara mer flexibel när det gäller 
leveranssäkerheten. Orsaken till det är att företagets 
produktion inte står stilla om någon komponent inte skulle 
levereras i tid. En annan förklaring är att företaget befinner sig 
i slutet på kedjan och är därför inte lika känsliga för försening 
av leveranser. 
 
Majoriteten av företagen menar att kompetens/produkt-
utveckling är viktigt för att kunna bidra med produkt-
utveckling. Det handlar om att effektivisera produkten, få ner 
priset och anpassa sig efter marknadens behov för att hålla sig 
konkurrenskraftiga. Detta menar vissa intervjuade företag att 
de flesta leverantörerna i branschen gör eftersom de också är 
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beroende av att utveckla marknaden och göra produkterna 
konkurrenskraftiga. n67 Solar påpekade att det kan se 
annorlunda ut om några år då marknaden har stabiliserats. 
Två företag menar att kompetens för produktutveckling inte är 
av så stor vikt eftersom leverantörerna inte kan bidra med så 
mycket inom detta område.  
 
Samtliga företag anser att leverantörens varumärke är viktigt, 
men att det ändå inte är så pass viktigt att det är ett 
köpkriterium vid val av leverantör. n67 Solar förklarar att de 
har en enkel produktion och att kunderna därför inte kan 
ställa de kraven på dem. GPV påpekar att det finns 
leverantörer som tillhandahåller med kvalitetsprodukter som 
inte har lika starkt varumärke men trots detta fortfarande 
håller god kvalitet. Av denna 
orsak väljer de därför ändå att 
arbeta med dessa 
leverantörer. PVE Sweden 
påpekar vidare att vikten av leverantörens varumärke beror 
på hur mogen marknaden är. I Tyskland exempelvis, som är 
världens största marknad inom solkraftverk, sätts det större 
värde på vilka solcellsleverantörer företagen har. På en 
marknad som befinner sig i utvecklingsstadiet fokuseras det 
däremot mer på primära kriterier så som pris och kvalitet.  
 
Fyra av fem företag värdesätter inte samarbete/samordnade 
resurser. Däremot har det varit under diskussion på GPV på 
grund av dess fördelar.  
 
Angående kringtjänster anser majoriteten av företagen att det 
är viktigt. Bland annat har AquaSol avslutat en affär med en 
leverantör på grund av att leverantörens support av 
produkten inte fungerade som den ska. Det är av vikt eftersom 
det påverkar företagens produktion och behovet att ha en 
tillgänglig leverantör ökar därmed. PVE Sweden menar även 
att kringtjänster kan bygga förtroende och bidra till mer 
affärer om företaget visar att de kan avsätta resurser för att 
hjälpa sina kunder när problem uppstår. Två företag anser att 
kringtjänsterna inte är av vikt eftersom de inte har ett så stort 
behov av dessa. Däremot påpekade ett av företagen att 
kringtjänsterna ingick i de kontrakt de skrev med 
leverantörerna. 
 
PVE Sweden menar sammanfattningsvis att de däremot tror 
att de övriga identifierade kriterierna (kompetens/produkt-
utveckling, samarbete/samordnade resurser, leverantörens 
varumärke, kringtjänster) kommer bli viktigare framöver när 
marknaden mognat. 
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Tabell 4. Sammanfattning av de köpkriterier som är av störst betydelse 
inom branschen solenergi 
 
 

Aspekter som påverkar köpkriterierna 
Företagen profilerar sig i mångt och mycket på liknande sätt. 
Flera av företagen menar att de särskiljer sig från 
konkurrenterna genom att tillhandahålla med kundanpassade 
produkter. Övriga aspekter som företagen betonar är att de 
har kvalitetsprodukter som har lång livslängd men även en 
effektiv energiupptagning. PVE Sweden menar däremot att de 
trots att de inte lägger så mycket tid och kraft på att profilera 
sig automatiskt har fått en svensk profilering då de har sin 
produktion i Sverige. Detta är till fördel för dem eftersom 
synsättet om Sverige som miljöförespråkare är spritt 
utomlands och många kunder därför vill ha en svensk modul. 
 
Vad gäller företagens kunders köpkriterier anser majoriteten 
av företagen att de i stor utsträckning är desamma som deras. 
Företagen lyfter fram att kunderna främst efterfrågar god 
kvalitet, det vill säga att produkterna håller länge och 
genererar den energin de ska. Majoriteten nämner även pris 
som krav från kunderna. PVE Sweden understryker vikten av 
pris. Förklaringen de ger är att om det är för dyrt lönar sig inte 
investeringen. Likaså om produkten inte genererar den effekt 
den ska får kunderna inte in de pengar som de har kalkylerat. 
Två företag menar att kunderna även efterfrågar service. GPV 
förutspår även att kundservice kommer att spela en allt 
viktigare roll. Endast AquaSol uppger att leveranssäkerhet är 
ett köpkriterium som kunderna värdesätter. Anledningen till 
det är att en stor del av deras kundgrupp är återförsäljare. 
 
PVE Sweden förklarar det faktum att köpkriterierna är 
desamma som kundernas med att deras köpkriterier påverkas 
av kunderna eftersom det är deras behov som i slutändan ska 
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tillgodoses. För att vara så attraktiva på marknaden som 
möjligt betyder det att de ställer samma krav på 
leverantörerna som kunderna ställer på dem. n67 Solar 
betonar här vikten av att arbeta med leverantörer som därmed 
kan anpassa sig efter marknadens krav och kundens behov. 
Endast GPV menar att kundernas krav inte har så stor 
betydelse för deras köpkriterier. 
 
 

VÅGKRAFT 
Köpkriterier 
Företagen är samstämmiga vad gäller vissa av de köpkriterier 
de anser är viktiga. Båda företagen lyfter fram att de ställer 
höga krav på komponenterna i form av att de håller och har en 
lång livslängd. Grunden till företagens höga krav på kvaliteten 
är den kärva miljö komponenterna och produkten befinner sig 
i. Övriga faktorer som företagen är samstämmiga i är vikten av 
att leverantören erbjuder bra priser och leverenssäkerhet. Det 
för att kunna erbjuda en konkurrenskraftig produkt gentemot 
andra alternativ på marknaden. Sea Power International 
värdesätter på grund av kostnadsfaktorn därför ett brett utbud 
av standardkomponenter 
hos leverantören samt 
lagerhållning. Sebased 
däremot betonar vikten 
av att arbeta med företag 
som finns i globalt. Det eftersom deras marknad i framtiden 
inte bara är Sverige utan hela världen. Närheten till 
leverantören kopplas även samman med tillgänglighet om 
något går fel med produkten och att leverantören erbjuder 
någon form av support. Att även arbeta med stabila 
leverantörer som kommer finnas kvar på marknaden anser 
Seabased även är viktigt. Det eftersom de tappar tid om dessa 
går i konkurs. 
 
Båda företagen anser det svårt att rangordna de 
köpkriterierna som är av störst betydelse. Seabased anser 
däremot att bland de viktigare köpkriterierna är att 
leveranstider hålls, kvaliteten på produkten samt global 
tillgänglighet. Global tillgänglighet handlar om att leverantören 
ska kunna erbjuda service och support på kort tid samt att de 
inte ska behöva finna en ny leverantör vid etablering i nya 
länder. Det betyder att kringtjänster även anses vara bland de 
viktigaste köpkriterierna. Sea Power International anser att 
kompetens är det viktigaste köpkriteriet. Det handlar om 
leverantörens kompetens i att sätta ihop de olika delarna efter 
deras specifikation, men även deras kompetens vad gäller 
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designen av deras produkt. Sea Power International anser 
även att de köpkriterierna som är av störst betydelse är att 
leverantören innehar ett brett utbud av framförallt nyckel-
komponenterna på grund av kostnadsfaktorn samt kvalitets-
aspekten. Leveranssäkerhet menar Sea Power International är 
en självklarhet. Likaså att ha ett gott samspel med 
leverantörerna anses vara ett måste. Det eftersom de bygger 
en av världens första vågkraftsanläggningar. Det gäller 
samtliga leverantörer, men främst leverantörerna till 
nyckelkomponenterna generatorer och elsäkerhetssystem. 
När anläggningen är färdig anser Sea Power International även 
att kringtjänster är oerhört 
viktigt. Det betyder att Sea 
Power International inte 
placerar sig i ett område där 
de inte har tillgång till 
kompetens och service. Support, förklarar de, är väldigt viktigt 
eftersom anläggningen finns i krävande miljöer. 
 
Seabased anser, till skillnad från Sea Power International, att 
köpkriterierna kan skilja sig åt vid olika situationer. Här 
nämner Seabased att vid prototypparkerna kan de få 
kompromissa när det gäller kvalitet eftersom komponenterna 
antingen inte finns eller är färdigutvecklade. Kvalitet och 
livslängd är dock viktigt även i prototypparker. Seabased lyfter 
även fram global tillgänglighet. Den anser Seabased inte är så 
viktigt för närvarande eftersom de verkar i Sverige. När de 
sedan kommer ut på en global marknad blir det viktigare att 
ha stora leverantörer som har support över hela världen. 
 

Anledningarna till att övriga identifierade köpkriterier inte är 
av lika stor vikt för företagen presenteras i det som följer. 
Seabased anser att kompetens/produktutveckling är en viktig 
del men då de för närvarande inte tillverkar i stora volymer 
anser leverantörer inte att det är lönsamt att starta en 
produktutveckling. Detta köpkriterium, menar de, kommer 
däremot att bli mer relevant i framtiden. Vidare betonar 
Seabased vikten av att leverantören innehar kompetens vid 
behov av någon form av specialinriktning och av den orsaken 
kommer detta köpkriterium relativt högt på listan när det i 
framtiden blir relevant.  
 
Seabased anser vidare att samarbete och samordnade resurser 
är av vikt. De menar däremot att det till en början kan vara 
svårt att veta om ett företag uppfyller det de lovar. Det är 
istället något som utvecklas över tid då de märker att företaget 
uppfyller sina löften. 
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Vad gäller de positiva fördelar företagen kan få av 
leverantörens varumärke skiljer sig svaren åt. Seabased menar 
att leverantörens varumärke är en kvalitetsaspekt och därmed 
faller in därunder. Varumärket bidrar i sin tur att det känns 
bra för deras slutkunder att de har en etablerad leverantör 
som tillhandahåller kvalitetsprodukter samt är en trygghet för 
Seabased. Sea Power International anser däremot inte att 
leverantörens varumärke har så stor betydelse. De 
understryker att trots att vissa leverantörer inte syns lika ofta 
som exempelvis ABB betyder det inte att de inte är en 
leverantör att räkna med. 
 

 
Tabell 5. Sammanfattning av de köpkriterier som är av störst betydelse 
inom branschen vågkraft. 
 
 

Aspekter som påverkar köpkriterierna 
Företagen menar att de i dagsläget profilerar sig och särskiljer 
sig från sina konkurrenter genom att de tillhandahåller med en 
unik produkt. Seabased väljer dock att vara relativt diskreta i 
sin marknadsföring fram till dess att de känner att de har en 
färdig produkt som de kan producera i större volymer. Trots 
det syns Seabased ofta i olika medier eftersom intresset för 
vågkraft är stort. 
 
Båda företagen är samstämmiga i vilka krav slutkunderna, det 
vill säga kraftbolagen, ställer. Det handlar om trygg och 
tillförlitlig leverans av energi, vilket betyder att kvaliteten och 
funktionen på produkten är av största vikt. Seabased 
understryker att för slutkunderna handlar det egentligen mest 
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International 
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om att kunna tjäna igen det de har investerat. För företagens 
del betyder kundernas köpkriterier att de väljer leverantörer 
som tillhandahåller kvalitetskomponenter, vilket därmed ökar 
företagens tillförlitlighet gentemot kunderna. 
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ANALYS AV OEM-FÖRETAGENS BEHOV 
 

OEM-företag kan ha olika behov beroende på vilka krav de ställs 
inför på sin marknad. I detta kapitel förs en diskussion över de 
behov som framkommit av studien baserad på den teoretiska 
referensramen i OEM-avsnittet. 

 
 

SOLENERGI 
Köpkriterier 
I undersökningen framkommer det att majoriteten av 
företagen anser att kvalitet är det viktigaste köpkriteriet vid 
inköp av komponenter till solsystemen. Företagen betonar 
vikten av att slutprodukten levererar enligt produkt-
specifikation och lever upp till den utlovade garantiden. Detta 
bekräftas av den teoretiska referensramen27 som understryker 
vikten av att produkten håller den garantitid som företagen 
ger till sina slutkunder. I dagsläget är det relativt dyrt för 
företagens slutkunder att investera i solsystem och för att de 
ska få igen investeringen och även leverera en positiv intäkt är 
det därför viktigt att slutprodukten 
har en tillfredsställande livslängd. Det 
är sannolikt ett skäl till att flera av 
företagen ger slutkunden en garanti-
tid. Vi menar att garantitiden fungerar 
som en form av trygghet för kunderna om att det är robusta 
och hållbara produkter. Garantitiden är därmed ett 
försäljningsargument och differentiering som kan bidra till 
ökad försäljning. 
 
Vidare anser vi att produkter som genererar den elektricitet 
som företagen utlovar och har en tillfredställande livslängd 
även bidrar till gott rykte för företaget, vilket innebär 
ytterligare försäljning. Har produkten däremot inte rätt 
kvalitet bidrar det till ett negativt rykte som kan leda till att 
kunderna blir restriktiva i att investera i solsystem. Det ger 
därmed en negativ effekt på företagens försäljning. Ett av 
företagen nämner att pris tidigare var det viktigaste 
köpkriteriet i branschen, men när flera företag fick 
reklamationer på sina slutprodukter för att den inte höll vad 
den lovade ledde det till att kvalitet istället blev det främsta 
köpkriteriet. Ett antagande kan vara att ett gott rykte och 
trygghet bidrar till ökade investeringar i solsystemen.  
 
 
                                                           
27 Christer Holgersson, Strategisk försäljningschef, ABB LV Motors, 2008-10-29 
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Vi anser vidare att rätt kvalitet bidrar till att skapa goda 
relationer till företagens slutkunder och ökad kundnöjdhet, 
vilket medför att kunderna gör återköp hos företaget. Kvalitet 
är således av större vikt för företag som arbetar utifrån ett mer 
långsiktigt perspektiv med långvariga relationer med sina 
slutkunder, likt teorin hävdar. Teorin28 belyser även att 
kvalitet är ett sätt för företag att undvika omkostnader i form 
av underhåll och service. En ytterligare förklaring till att 
företag anser att kvalitet är det viktigaste köpkriteriet är 
således att de minskar sina kostnader. Rätt produktkvalitet 
blir än viktigare då samtliga undersökta företag verkar på en 
global marknad. Att skicka ut servicepersonal till slutkunder 
vid kvalitetsbrister är både dyrt och skadar företagens rykte 
och anseende. För slutkunden och företagen är det därmed en 
trygghet att veta att produkten kommer att ha en 
tillfredställande livslängd och effektiv energigenerering, 
eftersom det betyder att de får igen investeringen samt ger en 
möjlighet att sänka sina el- eller uppvärmningskostnader. 
 
Majoriteten av företagen profilerar sig på marknaden med att 
de tillhandahåller kvalitetsprodukter, vilket återspeglas sig i 
kraven på deras leverantörer. Att profilera sig som 
kvalitetsföretag innebär att företagen måste se till att deras 
produkter håller vad de lovar, vilket innebär inköp av 
komponenter med rätt kvalitet. Teorin29 styrker även att 
profileringen återspeglar kraven på leverantörerna. Genom att 
tillhandahålla kvalitetsprodukter innebär det att kunderna kan 
vara mer villiga att köpa produkten till ett högre pris, vilket är 
ytterligare ett skäl till att företagen profilerar sig med kvalitet 
som försäljningsargument. Eftersom företagen måste vara 
konkurrenskraftiga gentemot konkurrenters alternativ är det 
dock viktigt att kvalitet inte får vara på bekostnad av ett för 
högt pris, det vill säga produkten ska vara av rätt kvalitet. 
 
Dessa anledningar kan sammanfattningsvis vara ett skäl till att 
företagen anser att kvalitet är ett viktigt köpkriterium.  
 
Pris 
För fyra av fem av de undersökta företagen kommer priset på 
andra plats bland de viktigaste köpkriterierna. Det i dagsläget 
är dyrt att investera i solsystem, vilket leder det till att 
företagen måste anpassa sin prisnivå för att vara 
konkurrenskraftiga gentemot andra konkurrenters alternativ 
på marknaden. För att öka företagets resultat och marginal  
 
                                                           
28 Mikael Klintberg, Försäljningschef, ABB CEWE Control, 2008-11-19 
29 Claes Andersson, Försäljningsingenjör, ABB Svensk Försäljning Motorer & 
Drivsystem, 2008-11-11 
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(intäkten i förhållande till kostnaden) krävs det att företagen 
köper in komponenter med rätt kvalitet och till ett fördelaktigt 
pris.30 Samtliga företag i studien är aktiebolag och har krav på 
avkastning, vilket ytterligare ökar vikten av ett lägre 
inköpspris och att slutprodukten därmed är kostnadseffektiv. 
Som tidigare nämnts kan företagen genom sin 
kvalitetsprofilering få slutkunderna att se ett mervärde i 
kvalitet och därmed bli villiga att köpa produkten till ett högre 
pris. Ett av företagen anser däremot att pris är av minst 
betydelse. Teorin (Chatterjee et al, 2002) menar att det finns 
risker med för stort fokus på pris eftersom det kan innebära 
kvalitetsbrister. Eftersom kvalitetsbrister, som tidigare 
nämnts, kan bidra med ökade omkostnader kan det vara ett 
skäl till att priset blir av mindre betydelse.  
 
Det var även samma företag som framhävde att marknadens 
tidigare fokus på pris ledde till kvalitetsproblem, vilket bidrog 
till att priset blev mindre angeläget. Om priserna pressas för 
mycket kan det följaktligen bli på bekostnad av kvaliteten men 
det kan även ske på bekostnad av leverantörens totala 
tjänsteerbjudande. Det innebär att om företag anser att kring-
tjänster så som support och service är viktigt kan de vara mer 
benägna att betala ett högre pris istället för att vända sig till 
leverantörer som inte tillhandahåller dessa tjänster men har 
ett lägre pris.  
 
Ytterligare aspekter som minskar betydelsen av priset är om 
företagen värdesätter ett gott samarbete med leverantören. 
Det kan i sin tur innebära att de godkänner ett högre pris då 
det kan bidra med andra positiva följder så som samordnade 
resurser och effektivisering av företagens värdekedja. 
Företagen som anser att pris var av mindre betydelse 
poängterade även detta. Leverantörer som bidrar med 
skräddarsydda lösningar som följer kravspecifikationer från 
företagen kan även bidra att företaget inte blir lika pris-
känsligt (Norrbom, 1999). Erhåller företagen en produkt 
anpassad efter sina specifika behov ökar det värdet av 
produkten, vilket därmed gör att företagen är villiga att betala 
mer för detta mervärde. Att priset inte är av störst vikt kan 
därmed sammanfattas i att företagen värdesätter andra 
aspekter så som minskade kvalitetsbrister, kringtjänster, ett 
gott samarbete med leverantören samt ett kundanpassat 
erbjudande. 
 
Vikten av komponentens pris kan även skifta av andra 
omständigheter. Flera av företagen lyfter fram att köpkriterier 
                                                           
30 Christer Holgersson, Strategisk försäljningschef, ABB LV Motors, 2008-10-29 
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ändras om priset på en råvara stiger. Utgör råvarudelen av en 
komponent en stor del av slutproduktens värde ökar prisets 
betydelse ytterligare. Flera av företagen belyser även detta 
som en viktig faktor då det har en påverkan på marginalen, 
vilket leder till ett minskat resultat. Detta belyser även 
teorin.31 Ett företag påpekade även att vid inköp av större 
volymer utav en komponent får pris större vikt eftersom det är 
en stor utgift. Vid tillfällen då företag köper in större volymer 
har dock företagen ett bättre förhandlingsläge eftersom det 
innebär en större intäkt för leverantören och de därmed är 
mer benägna att fullfölja affären. 
 
Leveranssäkerhet 
Leveranssäkerhet kommer för de flesta företagen på tredje 
plats och i ett fall på andra plats. Det betyder att de värdesätter 
att produkterna levereras när de vill ha produkten samt att 
produkten överensstämmer med deras specifikation. Teorin 
(Norrbom, 1999) menar att leveranssäkerhet innebär positiva 
följder för företagen som att inte behöva hålla stora lager av 
komponenter, vilket betyder minskad kapitalbindning. Det 
innebär även bland annat ett effektivt utnyttjande av personal, 
maskiner samt ha möjlighet till att ha korta leveranstider och 
hög leveranssäkerhet till slutkund (Segerstedt, 1999). Det är 
sannolikt anledningen till att företagen anser att 
leveranssäkerhet är av så pass stor vikt. Om leverantören inte 
levererar i tid innebär det dels kostnader för företaget men 
även att företaget kan få materialbrist och därmed stopp i 
produktionskedjan. Det leder till att de inte kan sälja i den 
mängd de är i behov av eller som efterfrågas av deras kunder, 
vilket gör att de förlorar intäkter och får minskad lönsamhet. 
Det kan även resultera i att företagen får missnöjda kunder om 
produkterna inte levereras i tid. Det blir följaktligen en 
kedjereaktion och företagen riskerar att slutkunderna vänder 
sig till en annan leverantör och går miste om affärer. 
 
Ett företag anser däremot att leveranssäkerhet inte är ett av de 
viktigaste köpkriterierna. Förklaringen företaget ger är att de 
inte levererar till en slutkund utan till en distributör som 
lagerhåller deras slutprodukter.  Det betyder att inget annat 
företags produktion står stilla om någon komponent inte 
skulle levereras i tid. De anser att om de kan få ett bra pris och 
bra kvalitet går det att vara mer flexibel när det gäller 
leveranssäkerheten. Vi menar dock att de positiva följder som 
leveranssäkerhet innebär borde vara av större vikt. 
Framförallt av den orsaken att leveranssäkerhet betyder att de  
 
                                                           
31 Christer Holgersson, Strategisk försäljningschef, ABB LV Motors, 2008-10-29 
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inte behöver hålla stora lager av komponenter, vilket 
reducerar deras kapitalbindning. Genom att minska 
kapitalbindningen kan företaget därmed frigöra kapital, få 
ränta och göra nya investeringar. Men även ett eventuellt 
produktionsstopp tillgrund av avsaknad av komponenter 
borde även vara ett skäl till att fokuseras på att ha 
leverantörer som levererar i tid.  
 
Ett av företagen ser leveranssäkerhet som en hygienfaktor, det 
vill säga ett grundkrav för att samarbeta med en leverantör. 
Företaget betonar istället vikten av att leverantörens 
leveranstid är anpassad efter deras behov, det vill säga 
uppfyller deras krav. Det på grund av att de vill kunna 
producera och leverera i den takt de önskar. Det betyder att de 
inte skulle välja en leverantör som har en lång leveranstid 
trots att den har en god leveranssäkerhet.  
 
Även andra av de intervjuade företagen poängterade att vid för 
lång leveranstid har de tvingats att vända sig till en annan 
leverantör. Det betyder att även de värdesätter att 
leverantören uppfyller den leveranstid de önskar. Att fler inte 
nämnt leveranstid som ett viktigt köpkriterium kan ha sin 
förklaring i att de möjligtvis ser det som en självklarhet att 
leveranstiderna måste anpassas efter deras behov. Det vill 
säga om den är för lång lägger de inte en order hos den 
leverantören, likt några av de intervjuade företagen även sagt. 
 
Samordnade resurser 
Det är enbart ett företag som anser att samarbete/ 
samordnade resurser är ett köpkriterium som är av stor vikt. 
Företaget har på grund av de positiva fördelarna samordnade 
resurser genererar, skrivit tio års kontrakt med vissa av deras  
leverantörer. Teorin (Srinivasan & Brush, 2006) lyfter fram att 
samordnade resurser innebär leverantörsinvesteringar, vilket 
bidrar till bättre kvalitet, ökad leveranssäkerhet samt lägre 
tillverkningskostnader för företaget. Dessa medför därmed en 
effektivisering av företagens värdekedja eftersom företagen 
tillsammans arbetar mot samma mål, det vill säga att anpassa 
sig efter marknadens behov. För att uppnå detta mål betyder 
det att företagen och leverantören utbyter värdefull 
information och kommunicerar företagen emellan. Det är med 
andra ord ett sätt för de båda aktörerna att bygga relationer 
företagen emellan. Teorin (Kim Keysuk et al, 2008) menar 
även att ett ökat engagemang från företagets sida även bidrar 
till ökat engagemang från leverantören. Det kan betyda att 
företaget har insett vilka fördelar en nära relation kan 
innebära. Fördelarna handlar om minskade kostnader då 
företagen bland annat lär sig av varandra och vet  
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vad det andra företaget efterfrågar. Det bidrar i sin tur till 
bättre kvalitet, ökad leveranssäkerhet samt lägre 
tillverkningskostnader för företaget.  
 
Anledningen till att de andra företagen inte framhäver 
samarbete/samordnade resurser som ett viktigt köpkriterium 
kan vara att de anser det vara riskfyllt att ha en nära relation 
eftersom det ökar deras beroende av leverantören. Det 
betyder att om leverantören inte uppfyller det som förväntas 
drabbar det företaget negativt då de har gjort investeringar i 
relationen. En annan orsak kan vara att företagen vill ha 
möjlighet att konkurrensutsätta leverantörerna och därmed 
pressa priset.32 Samordnade resurser har dock varit under 
diskussion på ett utav företagen på grund av dess fördelar. Det 
kan tyda på att utvecklingen på marknaden möjligtvis går mot 
ett ökat samarbete med leverantörer och där nära relationer 
ligger i fokus. Det då fler aktörer generellt även på andra 
marknader värdesätter goda relationer med andra aktörer, 
eftersom fler och fler har insett fördelarna av att arbeta med 
relationsmarknadsföring. 
 
Övriga köpkriterier 
De övriga köpkriterierna som vi har identifierat; kompetens/ 
produktutveckling, leverantörens varumärke och kringtjänster 
anser de flesta företagen är viktiga men inte så pass viktiga att 
de tillhör de som är av störst betydelse. En förklaring till det 
kan vara att denna marknad än så länge är i utvecklingsstadiet. 
Det betyder att fokus främst ligger på primära köpkriterier 
som pris, kvalitet och leveranssäkerhet. Övriga köpkriterier 
kan dock bli viktigare framöver när marknaden mognat, vilket 
ett utav företagen även påpekade.  
 
Då marknaden befinner sig i utvecklingsstadiet är 
kompetens/produktutveckling av lika stort intresse för 
leverantörerna som företagen. Det betyder att även de vill 
utveckla och förbättra produkten för att bättre motsvara 
marknadens krav eftersom även de är beroende av en positiv 
marknadsutveckling. Det betyder att företagen i dagsläget inte 
behöver ställa de kraven på leverantörerna utan det sker 
automatiskt, vilket därmed kan vara ett skäl till att företagen 
inte anser detta köpkriterium viktigt. I framtiden när 
marknaden stabiliserats kan detta köpkriterium dock bli av 
större vikt. Vikten av att leverantören kan uppfylla företagens 
behov och samarbeta för att utveckla och förbättra produkten 
framhävs även av teorin (Quesada et al., 2006). De två företag  

                                                           
32 Joakim Rosenqvist, Försäljningschef, ABB Svensk Försäljning Motorer & 
Drivsystem, 2008-11-07 
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som säljer solfångare menar att kompetens och 
produktutveckling inte är så viktigt eftersom de anser att 
leverantörerna inte kan bidra med så mycket inom detta 
område. Det kan möjligtvis förklaras i att de själva besitter den 
kompetensen som krävs för vidareutveckling av produkten 
och att leverantörerna inte har någon kunskap i 
produktutvecklingen av solfångarna.  
 
Även vikten av leverantörens varumärke vid val av leverantör 
kan påverkas av hur mogen marknaden är. Ett företag 
förklarar att företagen på den tyska marknaden, som är 
världens största marknad inom solkraftverk, sätter ett större 
värde på solcellsleverantörens varumärke. Det kan följaktligen 
ha sin förklaring i att den tyska marknaden har kommit längre 
i utvecklingen och därför inte längre främst värdesätter de 
primära köpkriterierna. En annan förklaring är att efterfrågan 
på marknaden i dagsläget överskrider utbudet, vilket kan 
innebära att företagen inte har lika stort behov av att 
differentiera sig gentemot konkurrenterna. Differentieringen 
kan ske genom att välja leverantörer som tillhandahåller 
konkurrenskraftiga varumärken och genom att integrera deras 
komponenter i företagets slutprodukt (Kotler, 2006). När 
marknaden å andra stabiliserats kan det innebära ett ökat 
behov för företagen att särskilja sig från konkurrenter i form 
av det värde leverantörens varumärke signalerar.  
 
Anledningen till att företagen inte har uppgett kringtjänster 
som ett av de viktigaste köpkriterierna kan bero på att de ser 
det som ett grundkrav. Det då majoriteten ändå uppger att de 
anser att kringtjänster är av vikt. Ett företag nämner även att 
kringtjänsterna ingår i de kontrakt som de skrev med 
leverantörerna, vilket därmed förklarar att de inte lyfter fram 
detta som ett av de viktigaste köpkriterierna och att det istället 
ses som ett av grundkraven. Orsaken till att kringtjänsterna 
ses som ett grundkrav kan vara de positiva följder som det 
innebär. Det eftersom kringtjänster handlar om att 
leverantören ska underlätta företagets verksamhet exempelvis 
genom support och service, vilket ska bidra till att optimera 
deras värde- och leverantörskedja (Hunt & Jones, 1998). Som 
tidigare nämnts är denna marknad i utveckling, vilket betyder 
att även leverantören är beroende av en positiv 
marknadsutveckling. Det innebär att leverantörerna, utan att 
företagen behöver de ställa krav på leverantören, väljer att 
stödja företagen med kringtjänster för att främja marknadens 
utveckling. Det kan följaktligen vara ett skäl till att företagen 
inte nämner kringtjänster bland de viktigaste köpkriterierna. 
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Aspekter som påverkar köpkriterierna 
I empiriavsnittet framkommer det att företagen profilerar sig 
på i stort sett liknande sätt. Företagen nämner främst att de 
tillhandahåller med kundanpassade- och kvalitetsprodukter. 
Att företagen väljer att köpa in kvalitetskomponenter kan ses 
som ett måste eftersom de profilerar sig som ett företag som 
förespråkar kvalitet. Det eftersom kunderna annars blir 
missnöjda då produkterna inte uppfyller det som förväntas, 
vilket kan leda till att kunderna vänder sig till andra företag 
och företaget därmed förlorar affärer.  
 
Vad gäller att företagen profilerar sig genom att anpassa 
produkterna efter kundernas behov kan vi inte se en tydlig 
koppling till företagens köpkriterier. Det kan ha sin grund i att 
kundanpassning snarare ställer krav på flexibilitet i företagens 
egen produktion, vilket innebär att leverantörerna inte har så 
stor inverkan i detta fall. Ett företag menar att de inte lägger 
resurser på att profilera sig. Det kan tyda på att marknaden 
befinner sig i ett tidigt stadium samt att utbudet i dagsläget 
inte motsvarar efterfrågan, vilket gör att företaget i dagsläget 
inte anser sig vara i så stort behov av att profilera sig eftersom 
det finns kunder till alla. I framtiden när marknaden 
stabiliseras och blir mogen kan detta däremot bli av större 
vikt. 
 
Teorin (Norrbom, 1999) menar att företagets köpkriterier 
styrs av kundernas krav och behov. Det kan förklaras i att det i 
slutändan är kundernas behov som ska tillgodoses och för att 
vara konkurrenskraftig på marknaden innebär det följaktligen 
att företaget måste motsvara behoven.  
 
Majoriteten av företagen menar även att kunderna har i stort 
sett samma köpkriterier som de, det vill säga kvalitet och pris. 
För ett företag handlar det även om leveranssäkerhet. Det är 
ett tydligt tecken på att kundernas krav återspeglas i 
företagens krav på leverantörerna, vilket stärker teorin. Två 
företag menar dock att kunderna även efterfrågar service. Ett 
företag förutspår vidare att service sannolikt kommer att 
spegla en allt större roll i framtiden. Eftersom företagen anser 
att kringtjänster, där service ingår, är ett grundkrav går det 
även här att se återkopplingen till kundernas köpkriterier. 
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VÅGKRAFT 
Köpkriterier 
Kvalitet anser båda företagen är bland de viktigaste 
köpkriterierna eftersom komponenterna och produkten 
befinner sig i en utsatt miljö. Det betyder att företagen ställer 
krav på att komponenterna håller och har en tillfredställande 
livslängd. En förklaring till det är att företagens kunder, 
kraftbolagen, ställer höga krav på tillförlitlig leverans av el, 
vilket ökar vikten av god kvalitet. Elmarknaden avreglerades 
dessutom 1996, vilket ökade antalet aktörer och bidrog till 
ökad konkurrens. Det bidrar till att kraftbolagen ställer ökade 
krav på sina elleverantörer att uppfylla det som avtalats för att 
bibehålla sin position på marknaden och få nöjda kunder. Det 
kan därmed innebära att komponenter och produkter som 
håller blir av större vikt, eftersom det försäkrar en tillförlitlig 
leverans av el till slutkunden.  
 
Företagen vill även troligtvis att kraftbolagen förlänger 
kontrakten när dessa löpt ut. Möjligheterna till förlängt 
kontrakt kan därmed öka om de uppfyller de kvalitetskrav 
kraftbolagen har i form tillförlitlig leverans av el. Om OEM-
företagen har detta långsiktiga perspektiv i sina kund-
relationer ökar det betydelsen av att företagen uppfyller det 
som förväntas. Teorin33 stärker även detta synsätt då den 
menar att kvalitet får större vikt för företag som arbetar 
utifrån ett långsiktigt perspektiv med långvariga relationer 
med sina slutkunder. Det eftersom kunderna antagligen 
annars inte förlänger avtalen och företagen förlorar intäkter. 
Kraftbolagen har även sannolikt klausuler som innebär att de 
kan avbryta samarbetet om företagen inte uppfyller det som 
avtalats. De fungerar som en garanti för kraftbolagen av 
tillförlitlig elleverans. Vi menar att det kan vara ytterligare en 
förklaring till att företagen anser att kvalitet är av stor 
betydelse. 
 
En annan anledning till att kvalitet är bland de viktigaste 
köpkriterierna, menar vi, kan ha att göra med säkerhets-
aspekter. Då dessa anläggningar är placerade ute till havs och 
ska generera el, kan det innebära ett säkerhetsproblem 
eftersom vatten leder ström. Av den anledningen är det därför 
viktigt att säkerhetsapplikationer som brytare håller hög 
kvalitet. Det för att klara av påfrestningarna ute till havs och 
fylla sin funktion. För företagen är det således av stor vikt att 
säkerhetskomponenterna fungerar, eftersom det annars  
 

                                                           
33 Claes Andersson, Försäljningsingenjör, ABB Svensk Försäljning Motorer & 
Drivsystem, 2008-11-11 
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innebär merkostnader i form av service och underhåll. 
Inträffar tillbud kan företagen även bli åtalade för att ha 
framkallat fara för annans liv eller hälsa eller i värsta fall 
förorsakat dödsfall. En fällande dom bidrar därmed med 
ytterligare merkostnader i form av skadestånd samt negativ 
publicitet för företagen, vilket medför minskade affärer. Det 
påtalas även av teorin34 som menar att om säkerhets-
komponenter inte uppfyller det som förväntas bidrar det till 
säkerhetsproblem och därmed merkostnader. 
 
Det finns däremot situationer där företag kan få sänka sina 
kvalitetskrav på komponenterna de köper in till sin slut- 
produkt. Seabased menar att de i vissa fall kan få kompromissa 
vad gäller kvalitet och livslängd på komponenter när 
leverantörer som tillhandahåller med kvalitetsprodukter inte 
har de komponenter som de efterfrågar. Det leder till att de 
kan få vända sig till andra leverantörer där komponenterna 
inte har lika god kvalitet. 
 
Vi menar dock att detta kan förändras i framtiden om 
branschen vidareutvecklas. Då kan det bli mer intressant för 
fler leverantörer att utveckla produkter som är anpassade för 
vågkraftverk, vilket innebär att det i framtiden kan finnas fler 
valmöjligheter för företagen. Det gör i sin tur att de inte 
behöver kompromissa vad gäller kvalitetsaspekten. 
 
Pris 
Företagen är samstämmiga i vikten av att leverantörer 
erbjuder bra priser. Det med anledning av att de vill kunna 
erbjuda en konkurrenskraftig produkt gentemot andra 
alternativ på marknaden. I dagsläget finns det flertalet energi-
källor som tillhandhåller energi inom förnyelsebar energi, 
fossila bränslen och kärnkraft. Vi menar att ekonomiska 
aspekter i stor utsträckning styr val av elleverantör, vilket 
ökar vikten av att minska kostnaderna för företagen för att 
vara konkurrenskraftiga. Det kan även handla om att företagen 
vill öka marginalen, det vill säga intäkten i förhållande till 
kostnaden, för att vara ett lönsamt företag. Detta belyser även 
teorin.35 Ökad marginal möjliggör även att företagen kan göra 
investeringar, vilka exempelvis syftar till att utöka 
verksamheten och stärka företagets position på marknaden. 
Ytterligare ett skäl till att pris anses vara ett viktigt 
köpkriterium kan vara att båda företagen är aktiebolag och har 
därmed aktieägare som ställer krav på företagets lönsamhet.  
 

                                                           
34 Mikael Klintberg, Försäljningschef, ABB CEWE Control, 2008-11-19 
35 Christer Holgersson, Strategisk försäljningschef, ABB LV Motors, 2008-10-29 
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Det eftersom de sannolikt vill ha utdelning på deras 
aktieinnehav och att aktierna ska öka i värde. Sea Power 
International tar även upp vikten av pris då de anser det vara 
viktigt att leverantören har ett brett utbud av 
standardkomponenter. Vi menar att det beror på att standard-
komponenter kan inhandlas till ett lägre pris än kund-
anpassade komponenter, vilket gör att Sea Power 
International kan hålla nere kostnaderna. Företaget har även 
ett bättre förhandlingsläge vid en prisdiskussion om de köper 
sina komponenter från en leverantör. Det på grund av att de 
vid inköp av större volymer har möjlighet att pressa priset. Vi 
menar att detta kan vara en förklaring till att företaget anser 
att brett utbud hos leverantören är av vikt.  
 
Trots att Seabased anser att priset är viktigt anser de däremot 
inte att det är ett av köpkriterierna som är av störst betydelse 
vid val av leverantör. Det betyder att de är villiga att betala ett 
högre pris om leverantören kan tillgodose med faktorer som 
de värdesätter högre. Företaget nämner att de istället för pris 
främst värdesätter hög kvalitet, kringtjänster och att 
leverantören finns globalt. Dessa aspekter, menar vi, även 
bidrar med minskade kostnader för företaget. Det då 
kvalitetsbrister ökar kostnaderna för företaget i form av 
exempelvis service och underhåll. Saknas kringtjänster som 
exempelvis support kan det leda till att produktionen eller en 
viss del av produktionen står stilla, vilket gör att intäkter 
uteblir. Kunderna blir även missnöjda om de inte får avtalad 
leverans. Av den anledningen är även närheten till 
leverantören av vikt, vilket gör att den globala aspekten får 
ökad betydelse.  
 
Leveranssäkerhet 
Båda företagen anser att leveranssäkerhet är ett av de 
viktigaste köpkriterierna. Sea Power International menar att 
det är en självklarhet att leverantören ska erbjuda god 
leveranssäkerhet. Det innebär att leveranssäkerhet kan ses 
som ett grundkrav för att ingå ett samarbete med en 
leverantör. Vi tolkar det som att leveranssäkerhet är en 
hygienfaktor, vilket betyder att det är ett grundkrav och något 
som tas för givet och följaktligen inget som ökar värdet av 
relationen. Att leveranssäkerhet har stor betydelse vid val av 
leverantör handlar sannolikt om de negativa aspekter som 
drabbar företagen om leverantören inte levererar i tid. Det kan 
exempelvis vara att företagen tvingas hålla lager och därmed 
binder kapital eller att företagen inte effektivt kan utnyttja 
personal och maskiner.  
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Global tillgänglighet/kringtjänster 
Seabased anser att leverantören finns globalt är bland de 
viktigaste köpkriterierna, eftersom deras marknad i framtiden 
inte bara är Sverige utan globalt. Närheten till leverantören 
kopplas även samman med tillgänglighet om något går fel med 
produkten och att leverantören erbjuder någon form av 
support. Eftersom deras marknad i framtiden är globalt 
värdesätter de följaktligen leverantörer som befinner sig på 
plats och som därmed snabbt kan erbjuda support. Vi menar 
att eftersom slutkunderna ställer krav på tillförlitlig leverans 
så ökar vikten av att komponenterna fungerar, vilket ökar 
kravet på att leverantören på kort tid kan erbjuda service och 
support. Det kan även ha sin grund i att tar tid att finna lämplig 
leverantör i varje land. Att köpa in från en ny leverantör ökar 
även riskerna, jämfört med att ha en leverantör som företaget 
har en tidigare relation med och som därmed vet vad företaget 
vill ha. Att fortsätta ett samarbete med en tidigare leverantör 
är på så sätt en trygghet för företaget eftersom de vet att 
leverantören uppfyller det som förväntas.  
 
I dagsläget menar Seabased att global tillgänglighet inte är lika 
viktigt som övriga köpkriterier eftersom de verkar i Sverige. 
Däremot när de etablerar sig på utländska marknader kommer 
detta köpkriterium få större vikt. Vi anser dock att det vore 
fördelaktigt att samarbeta med leverantörer som verkar på en 
global marknad redan idag, eftersom företagets målsättning är 
att etablera sig utomlands. Det medför att detta framtida krav 
underlättas, då företaget inte behöver lägga resurser på att 
finna en lämplig leverantör utomlands. Samarbetar företaget 
med leverantörer som i dagsläget verkar på en global marknad 
innebär det således att de vid en etablering utomlands redan 
har en upparbetad leverantör som vet vad företaget kräver och 
vad de har för behov. Seabased nämner även att det är av vikt 
att arbeta med stabila och pålitliga leverantörer som kommer 
fortsätta att finnas kvar på marknaden. Det eftersom de tappar 
tid och därmed pengar om leverantörer går i konkurs. Orsaken 
till att de inte lyfter fram det som ett köpkriterium som är av 
störst betydelse är troligtvis för att företag alltid måste ta 
hänsyn till den aspekten vid val av leverantör. 
 
Kringtjänster i form av exempelvis support och service anser 
Sea Power International även är av stor vikt eftersom 
anläggningen ligger i en kärv miljö och utsätts för på-
frestningar. Sea Power International placerar sig därför inte i 
ett område där de inte har tillgång till service och support. Om 
en anläggning havererar kan det medföra att företaget inte kan 
uppfylla deras avtal och löften till deras slutkunder, vilket  
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innebär att kringtjänster blir av ökad vikt. Att inte kunna 
uppfylla sina avtal leder även till missnöjda kunder, ökade 
kostnader och i slutändan förlorade affärer. Företagets slut-
kunder, kraftbolagen, har även, som tidigare nämnts, höga 
krav på företagen tillförlitligt levererar el. De här aspekterna 
kan vara förklaringar till att Sea Power International anser 
kringtjänster vara av stor betydelse. Vi menar att även 
Seabased framhäver vikten av support, då de tar upp global 
tillgänglighet hos leverantören för snabb support som ett 
viktigt köpkriterium. Förklaringen till detta är sannolikt av 
samma anledningar som Sea Power International. 
 
Kompetens/produktutveckling 
Sea Power International anser att kompetens är det viktigaste 
köpkriteriet. De likställer kompetensen med leverantörens 
förmåga att sätta ihop de olika delarna efter deras 
specifikation, men även deras kompetens vad gäller designen 
av deras produkt. Då vågkraftverk är en relativt ny produkt 
menar vi att det är av stor vikt för företagen att finna 
leverantörer som kan bidra med att utveckla och förbättra 
tekniken och därmed skapa en konkurrenskraftig slutprodukt. 
Det är sannolikt anledningen till att Sea Power International 
anser detta köpkriterium som det viktigaste. Vikten av 
leverantörens kompetens och förmåga att utveckla kundens 
produkt stärker även teorin(Quesada et al., 2006). 
 
Samarbete/Samordnade resurser 
Vad gäller samarbete och samordnade resurser menar Sea 
Power International att eftersom de bygger en av världens 
första vågkraftsanläggningar är det ett måste att de har ett gott 
samspel med leverantörerna. Det gäller samtliga leverantörer, 
men främst leverantörerna till nyckelkomponenterna 
generatorer och elsäkerhetssystem. Teorin (Srinivasan & 
Brush, 2006) menar att då ett gott samarbete med 
leverantörerna skapar en effektiv värdekedja, kan kostnader 
hållas nere då båda parter lär känna varandra och 
leverantören vet vilka behov och krav företaget har. Ett gott 
samarbete kan på detta sätt även leda till att olika typer av 
felaktigheter och onödiga kostnader minimeras. Att 
felaktigheter kan reduceras beror på att leverantören genom 
tidigare erfarenheter av att arbeta tillsammans med företaget, 
vet vilka krav som ställs och vilka förväntningar företaget har. 
Det kan vara en orsak till att företaget sätter stort värde i ett 
gott samarbete. 
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Övriga köpkriterier 
De övriga köpkriterierna som vi har identifierat; kompetens/ 
produktutveckling och samarbete/samordnaderesurser anser 
Seabased är viktiga men inte så pass viktiga att de tillhör de 
som är av störst betydelse. Båda företagen anser att 
leverantörens varumärke inte har så stor betydelse.  
 
Orsaken till att kompetens/produktutveckling inte är bland de 
främsta köpkriterierna är, enligt Seabased, att de för 
närvarande inte tillverkar i tillräckligt stora volymer och 
därför anser leverantörer att det inte är lönsamt att starta en 
produktutveckling. De menar att det blir mer relevant i 
framtiden. Seabased menar med andra ord att det är viktigt att 
leverantören innehar kompetens vid behov av kund-
anpassade produkter, men att de i dagsläget inte kan ställa de 
kraven på leverantörerna. Vi anser emellertid att Seabased 
borde lyfta fram att det finns potential för storskalig 
produktion av produkten och att det i ett längre perspektiv 
kan vara lönsamt för leverantören att investera resurser i 
produktutveckling redan i dagsläget. Att det kan skapa 
lönsamhet för leverantören menar vi beror på att företaget blir 
bundna till leverantören och i framtiden kommer företaget 
troligtvis att köpa in komponenterna från samma leverantör. 
När marknaden växer och efterfrågan ökar leder det sannolikt 
till ökade inköpsvolymer av de komponenterna, vilket därmed 
även påverkar leverantörens intäkter positivt.  
 
Leverantörens kompetens för att utveckla och förbättra 
Seabased produkt anser vi även borde vara av stor vikt då 
produkten är relativt ny. Det eftersom det bidrar till att öka 
företagets konkurrenskraft på marknaden. Det kan därmed 
vara ytterligare ett skäl till att Seabased borde framhäva 
produktens potential och vad ett samarbete med dem kan 
medföra. Även teorin (Quesada et al., 2006) menar att 
leverantörens kompetens och förmåga att utveckla kundens 
produkt är av stor vikt vid val av leverantör. Vi menar vidare 
att om marknaden etableras ser sannolikt fler leverantörer 
lönsamheten i att utveckla produkter som motsvarar denna 
marknads behov, vilket betyder att detta problem i framtiden 
inte kommer finnas i lika stor utsträckning. 
 
Vad gäller samarbete/samordnade resurser anser Seabased att 
det till en början kan vara svårt att veta om ett företag 
uppfyller det de lovar. Det är istället något som utvecklas över 
tid då de märker att företaget uppfyller sina löften. Vi tolkar 
det som att Seabased uppfattar det som riskfyllt att investera i 
ett nära samarbete med en ny leverantör eftersom de inte vet 
om leverantören är pålitlig. I samförstånd med teorin (Kim  
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Keysuk et al, 2008) menar vi att ett nära samarbete och 
samordnade resurser med leverantören kan innebära risker 
eftersom företaget ökar sitt beroende av att leverantören 
uppfyller det som förväntas. Det betyder att om leverantören 
inte uppfyller det som förväntas drabbar det företaget negativt 
då de har gjort investeringar i relationen. Däremot påtalar 
teorin (Kim Keysuk et al., 2008) att ett ökat engagemang från 
företaget även kan bidra till ett ökat engagemang från 
leverantören. Företaget har därmed möjlighet att påverka 
resultatet av samarbetet positivt genom investeringar i 
relationen med leverantören. Vi tror dock att det kan vara 
lämpligt att avvakta med att göra alltför omfattande 
investeringar i relationen till dess att företaget vet att 
leverantören har det som krävs för att uppfylla deras behov. 
 
Båda företagen anser däremot att leverantörens varumärke 
inte är av lika stor betydelse vid val av leverantör. Anledningen 
till att Seabased inte nämner att leverantörens varumärke är 
av stor vikt vid beror på att de anser att leverantörens 
varumärke handlar om kvalitetsaspekter. Det innebär att detta 
köpkriterium innefattas i kvalitet som ett köpkriterium. Vi 
tolkar det därmed som att Seabased anser att leverantörens 
varumärke är av stor betydelse eftersom de menar att kvalitet 
är ett viktigt köpkriterium. Seabased tycker att ett starkt 
varumärke bidrar med trygghet för dem själva, men även för 
deras slutkunder, eftersom varumärket signalerar att 
leverantören är väletablerad och har goda erfarenheter av vad 
marknaden efterfrågar och behöver. Detta resonemang stärks 
även av teorin (Kotler, 2006) som menar att en leverantörs 
varumärke signalerar olika värden, vilka ger löften till 
köparen.  
 
Att använda en leverantör med ett starkt varumärke medför 
även att företaget kan differentiera sin produkt och öka sin 
konkurrenskraft genom att integrera denna i sin slutprodukt. 
Det kan i sin tur innebära att slutkunden väljer deras produkt 
på grund av de värden som leverantörens varumärke ger 
slutprodukten. Det kan exempelvis handla om god kvalitet, 
vilket i det här fallet ökar tryggheten likt Seabased påtalade. 
Orsaken till att det inte nämns som bland de viktigaste 
köpkriterierna kan dock vara att denna marknad inte har 
etablerats ännu, vilket gör att behovet av att differentiera sig 
genom leverantören varumärke i dagsläget inte är av så pass 
stor vikt. 
 
Sea Power International å andra sidan understryker det 
faktum att trots att vissa leverantörers varumärken inte är lika 
starka och väletablerade betyder det inte att deras produkter  
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inte innehar god kvalitet. Av den anledningen anser Sea Power 
International inte att leverantörens varumärke är ett viktigt 
köpkriterium. Troligtvis kommer detta att förändras när 
marknaden mognat, eftersom det kan innebära ett ökat behov 
för företagen att särskilja sig från konkurrenter i form av det 
värde leverantörens varumärke signalerar. 
 
 

Aspekter som påverkar köpkriterierna 
Företagen menar att det är genom att tillhandahålla med en 
unik produkt som de i dagsläget profilerar sig på marknaden 
och särskiljer sig från sina konkurrenter. Vi kan i detta fall inte 
se kopplingen att köpkriterierna påverkas av profileringen 
som teorin36 framhäver. Förklaringen till det kan ligga i att 
marknaden är ny och företagen inte har utarbetat en 
marknadsstrategi för hur de ska profilera sig på marknaden 
än. Seabased bekräftar även att företaget i dagsläget håller en 
låg profil. De säger att de väljer att vara relativt diskreta i sin 
marknadsföring fram till dess att de känner att de har en färdig 
produkt som de kan producera i större volymer. Behovet av att 
särskilja sig från konkurrenterna är sannolikt även i dagsläget 
inte så stort eftersom det inte finns så många konkurrenter 
som nått kommersialiseringsstadiet. När marknaden däremot 
börjar mogna och fler aktörer konkurrerar om kunderna ökar 
det vikten av en profilering för att särskilja sig från 
konkurrenterna. I framtiden kan därmed andra köpkriterier 
bli viktiga, vilka stärker deras profilering på marknaden.  
 
Teorin (Norrbom, 1999) menar att företagets köpkriterier 
styrs av kundernas krav och behov, vilket därmed återspeglas i 
företagens köpkriterier. Båda företagen är även samstämmiga 
i att deras köpkriterier påverkas av deras kunder. Företagen 
menar att för kunderna är trygg och tillförlitlig leverans av el 
av störst vikt, vilket ställer krav på kvaliteten och funktionen 
på produkten. Vi kan dock inte se en tydlig koppling till att 
samtliga av företagens köpkriterier har påverkats av 
kundernas krav. De köpkriterier som vi anser har påverkats av 
slutkundernas krav på tillförlitlig elleverans är; kvalitet, 
kringtjänster och kompetens/produktutveckling. Kvaliteten på 
komponenterna och kringtjänster i form av service och 
support påverkar och stödjer produktens funktion, vilket 
bidrar till tillförlitlig leverans av el. Eftersom kompetens/ 
produktutveckling handlar om att förbättra produkten, anser 
vi, att även detta köpkriterium säkrar en tillförlitlig elleverans 
till slutkunden. 

                                                           
36 Claes Andersson, Försäljningsingenjör, ABB Svensk Försäljning Motorer & 
Drivsystem, 2008-11-11 



- Analys - 

96 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pris alltid av viss 
betydelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vid de övriga köpkriterierna (leveranssäkerhet, samarbete/ 
samordnade resurser och pris) som företagen anser har stor 
betydelse vid val av leverantör ser vi däremot inte någon 
tydlig koppling till slutkundernas krav om tillförlitlig leverans 
av el. Det är även sannolikt orsaken till att företagen inte 
nämner att slutkunderna har de kraven på företagen.  
 
Leveranssäkerhet är sannolikt inte av stor vikt för företagens 
kunder då kraftbolagen inte är beroende av att inköpta 
vågkraftverk levereras i tid för att tillhandahålla med el till 
sina kunder. Kraftbolagen påverkas därmed inte i någon större 
utsträckning om leveranser av komponenter för att skapa 
vågkraftverket inte kommer i tid. Det eftersom de förmodligen 
har en annan energikälla som de också erbjuder sina kunder. 
Samarbete/samordnade resurser är ytterligare en aspekt som 
vi inte anser påverkar tillförlitligheten i elleveransen. Denna 
aspekt innebär istället fördelar för företagen i form av goda 
relationer och effektivisering av företagets värdekedja.  
 
Vi anser inte heller att priset har en koppling till slutkundernas 
krav om tillförlitlig leverans, vilket betyder att detta köp-
kriterium egentligen inte speglar slutkundernas krav. Pris är 
dock sannolikt alltid av vikt eftersom kraftbolagen måste 
kunna erbjuda prisvärda elpriser till sina kunder. Det ökar i sin 
tur vikten av att vågkraftsbolagen kan erbjuda en konkurrens- 
kraftig produkt. Orsaken till att företagen inte nämnt det kan 
vara att det anses självklart att det är viktigt att de erbjuder en 
prisvärd produkt. Det eftersom företagen annars inte kan sälja 
sin produkt eller har en marknad för sina produkter. 
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SLUTSATSER 
 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som vi har dragit av 
studien. På så sätt besvaras studiens syfte som är att utreda 
vilka framtidsutsikter branscherna solenergi och vågkraft har 
samt att identifiera OEM-företagens behov inom branscherna.  

 
 
Framtidsutsikten inom branschen solenergi 
Dagens allmänna intresse och ökade medvetenhet kring 
klimatförändringarna resulterar i att det ställs krav på 
politiska aktörer och företag att vidta åtgärder för att hejda 
klimatförändringarna samt leder till en ökad efterfrågan på 
förnyelsebara energikällor. Med anledning av att det finns en 
opinion för förnyelsebara energikällor har det politiskt och 
juridiskt skapats goda förutsättningar för en fortsatt positiv 
marknadsutveckling för branschen.  
 
Av studien kan vi konstatera att investeringsstödet är den 
faktor som har störst påverkan på marknadens tillväxt. Sol-
energimarknaden är beroende av investeringsstöd eftersom 
solsystemen har hög investeringskostnad i förhållande till 
avkastningen. Utan investeringsstödet skulle återbetalnings-
tiden för investeringen således inte vara tillfredställande. När 
stöd infördes bidrog det till en stark marknadsutveckling både 
nationellt och internationellt. Det innebär att efterfrågan från 
kunderna har ökat i samband med introduceringen av 
bidragen. 
 
I dagsläget ger de ekonomiska stöden därmed produkten ökad 
konkurrenskraft och skapar efterfrågan på marknaden. Stödet 
resulterar även i positiva effekter på den tekniska utveck-
lingen. För att marknaden ska fortsätta växa, och i framtiden 
klara sig utan investeringsstöd, krävs det dock att företagen 
utvecklar och effektiviserar teknologin samt tillverknings-
processerna ytterligare. Då företagen i branschen arbetar med 
att förbättra tekniken och tillverkningsprocesserna samt att 
det finns ekonomiskt stöd utgör inte att tekniska faktorer ett 
hinder för fortsatt tillväxt. Det har även tack vare bidrags-
stödet etablerats fler leverantörer som kan leverera efter 
marknadens behov. Det är en positiv utveckling, men på kort 
sikt är att marknadens få leverantörer ett hot mot tillväxten 
eftersom materialbrist kan uppstå samt att företagen hamnar i 
en beroendeställning till leverantörerna.  
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Solenergi kan i dagsläget inte konkurrera med redan 
etablerade förnyelsebara energikällor då solenergimarknaden 
är i utvecklingsstadiet, kostnaderna för produktframtagningen 
för höga i förhållande till den låga produktionsvolymen och 
tekniken inte tillräckligt effektiv. Därför menar vi att solenergi 
endast kommer att vara ett komplement till de etablerade 
konkurrenterna inom förnyelsebar energi, men att solenergi 
på sikt ändå har potential och en marknad. Vågkraft kan i 
dagsläget inte konkurrera med solsystemen eftersom den inte 
har etablerats kommersiellt än. Om fler vågkraftskoncept 
lyckas med en kommersiell etablering kan vågkraften dock i 
ett längre perspektiv utgöra ett hot eftersom den kostnads-
mässigt beräknas komma ner till en lägre nivå än solsystemen. 
Det betyder att det är avgörande för solsystemen att tekniken 
effektiviseras och kostnaderna minskas. 
 
Avslutningsvis ser solenergibranschens framtidsutsikter 
positiva ut eftersom investeringsstödet i Sverige kommer att 
förlängas och även utökas till att omfatta privatpersoner samt 
att det finns ekonomiska bidragssystem i flertalet länder. Ur 
ett långsiktigt perspektiv krävs det dock politiskt och juridiskt 
stöd både nationellt och internationellt under en längre period 
till dess att marknaden har utvecklats till att kunna stå på egna 
ben. Anledning till det är att tekniken och tillverknings-
processerna behöver förbättras ytterligare för att företagen 
ska kunna erbjuda en prisvärd och konkurrenskraftig produkt.  
 
 
OEM-företagens behov inom branschen solenergi 
OEM-företagens behov och krav på leverantörerna inom 
branschen solenergi är att de främst ska tillhandahålla 
kvalitetskomponenter, vara prisvärda samt ha hög leverans-
säkerhet.  
 
Skälet till att OEM-företagen väljer att prioritera inköp av 
kvalitetskomponenter är främst för att säkerställa kvaliteten 
och därmed livslängden på solsystemet. Det grundar sig i 
branschens negativa erfarenhet av prisfokus. 
 
Kvalitetsprodukter bidrar även till gott rykte och goda 
relationer som ger kundnöjdhet. OEM-företagens kvalitets-
profilering innebär vidare att det är ett måste att uppfylla de 
löften som profileringen ger. Slutligen leder inköp av kvalitets-
komponenter till att OEM-företagen undviker omkostnader i 
form av underhåll och service. Det blir än viktigare då 
majoriteten av OEM-företagen verkar på en global marknad. 
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Orsakerna till att leverantören även måste tillhandahålla 
prisvärda komponenter är att OEM-företagen måste kunna 
vara konkurrenskraftiga gentemot andra förnyelsebara 
alternativ på marknaden samt att det ökar företagets marginal. 
Samtliga företag är även aktiebolag vilket innebär att aktie-
ägarna har krav på företaget att ge avkastning i form av 
aktieutdelning.  
 
Om leverantörer har hög leverenssäkerhet innebär det 
positiva följder för OEM-företagen så som att inte behöva hålla 
stora lager av komponenter, vilket resulterar i minskad 
kapitalbindning. Andra skäl till att leveranssäkerhet är av vikt 
för OEM-företagen är att det innebär ett effektivt utnyttjande 
av personal, maskiner samt möjliggör kortare leveranstider 
och hög leveranssäkerhet till slutkund. Om leverantören inte 
levererar i tid leder det även till att OEM-företaget kan få 
materialbrist och därmed stopp i deras produktionskedja. En 
hög tillförlitlighet och leveranssäkerhet till slutkund leder till 
ökad kundnöjdhet. 
 
Avslutningsvis kan det konstateras att kvalitet, pris, och 
leveranssäkerhet motsvarar slutkundernas behov och OEM-
företagets profilering på marknaden. Dessa köpkriterier 
påverkar även OEM-företagets lönsamhet, vilket sannolikt är 
skälet till att dessa köpkriterier anses vara de som är av störst 
betydelse.  
 
Orsaken till att de övriga köpkriterierna; kompetens/produkt-
utveckling, leverantörens varumärke, kringtjänster och 
samarbete/samordnade resurser inte anses vara av lika stor 
vikt är att denna marknad fortfarande är i utvecklingsstadiet. 
Det betyder att fokus främst ligger på primära köpkriterier 
som pris, kvalitet och leveranssäkerhet. 
 
Kompetens/produktutveckling är på grund av marknadens 
tidiga skede inte av lika stor betydelse eftersom leverantör-
erna utvecklar och förbättrar komponenterna utan att OEM-
företagen behöver ställa de kraven. Anledningen till det är att 
leverantörerna är lika beroende som OEM-företagen av en 
positiv marknadsutveckling. Leverantörerna väljer av samma 
skäl att stödja OEM-företagen med kringtjänster. Då 
marknaden befinner sig i ett tidigt skede ser OEM-företagen 
inte lika stort behov av att differentiera sig gentemot 
konkurrenterna, vilket innebär att leverantörens varumärke 
inte blir av vikt. Framförallt då efterfrågan på marknaden i 
dagsläget överskrider utbudet. Dessa köpkriterier menar vi 
dock kan bli viktigare framöver när marknaden mognat.  
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Förklaringen till att samarbete/samordnade resurser inte 
anses vara av betydelse kan vara att OEM-företagen anser det 
vara riskfyllt att ha en nära relation eftersom det ökar deras 
beroende av leverantören. En annan orsak kan vara att OEM-
företagen vill ha möjligheten att konkurrensutsätta leverantör-
erna och därmed pressa priset. 
 
 

Framtidsutsikten inom branschen vågkraft 
Intresset för vågkraft är stort globalt då vågor med rätt 
tekniska lösningar har kapacitet att förse hela världen med el. 
Att intresset och medvetenheten kring klimatförändringarna 
även är stort bidrar till en efterfrågan och att krav på politiska 
aktörer ställs. Miljömål har satts upp och åtgärder vidtagits i 
syfte att hejda klimatförändringarna och öka användningen av 
förnyelsebara energikällor. Det har resulterat i att politiska 
och juridiska förutsättningar för en positiv marknads-
utveckling har skapats för vågkraft.  
 
Det som kommer att avgöra framtidsutsikten för vågkraften är 
om företagen lyckas utveckla sina koncept för fullskalig 
produktion. Det handlar om att göra vågkraftsanläggningen 
kostnadseffektiv, prissäker, underhålls- och tillverkningssäker. 
Det skulle skapa gynnsammare förutsättningar för tillväxt och 
öka sannolikheten att fler kommer välja att investera i våg-
kraft. Idag finns det företag som ska etableras kommersiellt 
och därför har de sannolikt övervunnit de tekniska problem 
som ofta påträffas vid uppskalningen av prototyperna. Det 
betyder att det idag finns teknik för att utveckla vågkraft till 
fullskalig produktion men det måste dock tas med i beaktande 
att det ännu inte finns fullskaliga koncept som varit i drift över 
en längre tid. För en stark marknadsutveckling krävs det även 
att fler företags vågkraftskoncept lyckas med den slutliga 
tekniska uppskalningen. På kort sikt är det inte troligt 
eftersom justeringar måste göras vid uppskalningen av 
koncepten. Det innebär att det kommer ta tid innan vågkraften 
kommer kunna utgöra en viktig del av den totala förnyelsebara 
elproduktionen.  
 
För att vågkraft ska kunna konkurrera med andra alternativa 
förnyelsebara energikällor på marknaden är det avgörande att 
företagen skapar en robust och tillförlitlig teknik som är 
avsedd för de påfrestningar som finns i den marina miljö 
vågkraft verkar i. Att företag står i brytpunkten till kommer-
sialisering tyder på att denna tekniska problematik går att 
överkomma och att det finns en tilltro till produkten. Vi menar 
att vågkraften på kort sikt ändå får svårt att konkurrera med 
etablerade förnybara energikällor eftersom den inte har  
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utvecklats kommersiellt ännu samt att det krävs att fler 
vågkraftskoncept lyckas kommersiellt. Men med tanke på 
vågkraftens miljöfördelar, att acceptansen i samhället är stor 
samt att vågor är en stor kraftkälla har vågkraft potential att 
på längre sikt bli en stark konkurrent till övriga förnyelsebara 
energikällor. 
 
För att leverantörerna ska anse det vara värt att anpassa 
komponenterna efter branschens behov är det avgörande att 
koncepten lyckas etableras kommersiellt i större skala. På kort 
sikt kan leverantörerna därmed vara ett hinder för 
marknadens tillväxt.  
 
Avslutningsvis är framtidsutsikten för denna bransch osäker 
eftersom vågkraft inte har etablerats kommersiellt ännu samt 
att det inte finns fullskaliga vågkraftskoncept som varit i drift 
över en längre tid. Det betyder att tekniken inte är tillräckligt 
beprövad och därmed inte kan ses som tillförlitlig.  
 
 
OEM-företagens behov inom branschen vågkraft 
Inom branschen vågkraft är OEM-företagens behov och krav 
på leverantörerna att de främst ska tillhandahålla kvalitets-
komponenter, kringtjänster och ha hög leveranssäkerhet. 
Därefter anser hälften av företagen att leverantörerna bör 
tillhandahålla prisvärda komponenter, vara tillgängliga 
globalt, besitta kompetens för produktutveckling samt ha ett 
gott samarbete/samordnade resurser med OEM-företaget.  
 
Att OEM-företagen värdesätter kvalitet kan förklaras med att 
komponenterna och produkterna befinner sig i en hårt utsatt 
miljö och måste klara av de påfrestningar som de utsätts för. 
Det leder annars till merkostnader i form av service och 
underhåll för OEM-företagen. Det har även att göra med 
säkerhetsaspekter. Då kraftbolagen ställer höga krav och har 
avtal på tillförlitlig elleverans medför kvalitetsaspekten att 
OEM-företagen får nöjda slutkunder. Om kraftbolagen är nöjda 
innebär det sannolikt att de förlänger kontrakten med OEM-
företagen samt att deras rykte och anseende bibehålls. 
 
Vidare ser OEM-företagen leveranssäkerhet som ett grundkrav 
för leverantörerna. Om leverantörer levererar med hög 
leverenssäkerhet innebär det positiva följder som exempelvis 
att företagen inte behöver hålla stora lager av komponenter, 
vilket betyder minskad kapitalbindning.  
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Kringtjänster i form av exempelvis support och service är 
viktigt eftersom vågkraftsanläggningarna ligger i en kärv miljö 
och utsätts för påfrestningar. Om en anläggning havererar och 
företaget inte inom rimlig tid får support medför det att 
företaget inte kan uppfylla deras avtal och löften till deras 
slutkunder samt skadar OEM-företagens anseende. 
 
För att kunna erbjuda en konkurrenskraftig produkt och öka 
marginalen är det av vikt att köpa in prisvärda komponenter 
från leverantörerna. Båda företagen är även aktiebolag, vilket 
betyder att aktieägare därmed ställer krav på att företaget ska 
ge avkastning i form av aktieutdelning. I studien framkommer 
det emellertid att trots att priset är viktigt är OEM-företagen 
under vissa omständigheter villiga att betala ett högre pris för 
komponenterna om leverantören kan tillgodose med andra 
köpkriterier som de värdesätter högre.  
 
Vidare anser ett av OEM-företagen att det är viktigt att 
leverantören finns tillgänglig globalt. Orsaken till det är att 
OEM-företagets marknad i framtiden inte bara är Sverige utan 
globalt. Det betyder att vikten av att erbjuda service och 
support globalt ökar samt att OEM-företaget vid en etablering 
utomlands redan har en upparbetad leverantör. 
 
Då vågkraftverk är en relativt ny produkt är det av stor vikt att 
finna leverantörer som kan bistå med att utveckla och 
förbättra tekniken och därmed produkten. Det betyder att 
även kompetens/produktutveckling tillhör viktiga köp-
kriterier. Ett av företagen nämner dock att leverantörer i 
dagsläget på grund av den låga tillverkningsvolymen inte 
anser det lönsamt att investera i produktutveckling. 
Samarbete/samordnade resurser är även viktigt eftersom det 
kan skapa en effektiv värdekedja som bidrar till att 
kostnaderna för komponenterna minskar.  
 
Vad gäller det övriga identifierade köpkriteriet leverantörens 
varumärke anser ett av OEM-företagen att varumärket handlar 
om kvalitetsaspekter och därmed innefattas under kvalitet. 
Det andra företaget anser att leverantörer kan tillgodose 
kvalitetsprodukter även om de inte har ett starkt och väl-
etablerat varumärke. Eftersom denna marknad inte har 
kommersialiserats ännu kan leverantörens varumärke i 
framtiden få större vikt när marknaden mognat då behovet av 
att särskilja sig från konkurrenterna ökar. 
 
Av studien är det inte möjligt att genom OEM-företagens 
profilering se en koppling till deras köpkriterier. Anledningen 
till det är att OEM-företagen är i brytpunkten till  
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kommersialisering och därför ännu inte har profilerat sig på 
marknaden annat än genom att tillhandahålla med en unik 
produkt. Det kommer sannolikt att förändras när marknaden 
mognat och behovet av att profilera sig och särskilja sig från 
konkurrenterna ökar. 
 
OEM-företagen bekräftar att deras köpkriterier påverkas av 
deras kunders krav och behov. Samtliga köpkriterier har dock 
inte en tydlig koppling till slutkundernas krav på tillförlitlig 
leverans. Däremot innebär dessa köpkriterier positiva 
ekonomiska följder för OEM-företagen, vilket sannolikt är 
skälet till att dessa köpkriterier är av så stor vikt.  
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REKOMMENDATIONER 
 

I detta kapitel ges rekommendationer till ABB grundat på de 
slutsatser vi har dragit av denna studie. 

 
 

Vi rekommenderar ABB att se över möjligheten att möta OEM-
företagens komponentbehov samt börja penetrera solenergi-
branschen för vidare etablering som leverantör. Det grundar vi 
på att branschens framtidsutsikter ser positiva ut då 
investeringsstödet kommer att förlängas och även utökas till 
att omfatta privatpersoner samt att ekonomiska bidrags-
system finns i flertalet länder. De krav OEM-företagen ställer 
på leverantörerna är, på grund av marknadens tidiga stadium, 
de primära köpkriterierna kvalitet, pris och leveranssäkerhet. 
Denna information bidrar med underlag för hur ABB ska 
tillmötesgå OEM-företagens behov. 
 
Vad gäller vågkraftsbranschen rekommenderar vi ABB att 
bevaka den fortsatta marknadsutvecklingen. Anledningen till 
det är att framtidsutsikten för denna bransch i dagsläget är 
osäker eftersom vågkraft inte har etablerats kommersiellt 
ännu samt att det inte finns några fullskaliga vågkraftskoncept 
som verkat över en längre tid. Med tanke på att det endast är 
två företag som har sin verksamhet i Sverige rekommenderar 
vi ABB att ändå ta kontakt med dessa för att avgöra om ABB:s 
produktportfölj är intressant för OEM-företagen. De krav OEM-
företagen främst har på sina leverantörer är att de ska 
tillhandahålla kvalitetskomponenter, kringtjänster och ha hög 
leveranssäkerhet. ABB bör även ta hänsyn till att denna 
marknad är i utvecklingsstadiet och därmed är i behov av 
leverantörer som tillhandahåller prisvärda och anpassade 
komponenter som OEM-företagen i dagsläget inte har tillgång 
till.  
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Bilaga 1. 
 
BESKRIVNING AV ABB ENHETERNA 
 
ABB CEWE Control  
ABB CEWE Control är en enhet som ingår i divisionen ABB Automation Products. De 
tillverkar, utvecklar och marknadsför produkter och lösningar som styr och fördelar 
elektrisk energi för spänningar upp till 1000 volt. Exempel på produkter som CEWE 
Control tillhandahåller är säkerhetsbrytare, mjukstartare och tryckknappar. De erbjuder 
även den svenska marknaden ett sortiment av lågspänningsapparater, installations-
produkter och fältinstrumentprodukter. ABB CEWE Control vänder sig till kunder i alla 
branscher såsom OEM, industri, distribution, grossister och konsulter över hela världen. 
 
(ABB AB, 2008)  
 
 
ABB Svensk försäljning Motorer och Drivsystem 
ABB Svensk Försäljning Motorer & Drivsystem ingår i divisionen ABB Automation 
Products. ABB Svensk Försäljning Motorer & Drivsystem arbetar med försäljning av 
ABB:s sortiment av motorer och drivsystem på den svenska marknaden samt tillhanda-
håller med service och support. 
 
(ABB AB, 2008) 
 



 

 

Bilaga 2. 
 
PRESENTATION AV INTERVJUPERSONER PÅ ABB 
 
Claes Andersson, Försäljningsingenjör 
Claes Andersson arbetar på ABB Svensk Försäljning Motorer & Drivsystem som 
försäljningsingenjör. Han har arbetat på ABB i 12 år och har under denna tid arbetat 
med enhetens största OEM-kund. Han har även under denna tid arbetat som säljare till 
slutkunder och har därmed fått kunskaper av vilka krav slutkunderna ställer på ABB:s 
OEM-kunder.  
 

Claes Bengtsson, Inköpschef 
Claes Bengtsson arbetar som Inköpschef på ABB LV Motors. Han har arbetat på ABB i 18 
år och har under sina år på ABB genom sin befattning som säljare, projektledare och 
exportsäljchef kommit i kontakt med och fått erfarenhet av OEM och OEM-företag. 
 

Christer Holgersson, Strategisk Försäljningschef 
Christer Holgersson arbetar i dag som Strategisk försäljningschef på enheten ABB LV 
Motors.  Han har arbetat på ABB i 36 år och startade sin karriär som elevingenjör. Under 
hans år på företaget har han bland annat arbetat med marknadsföring centralt på ABB, 
elutrustning till valsverk och varit exportchef i 15 år. Under dessa år har Christer 
Holgersson erhållit erfarenheter av OEM och OEM-företag. 
 

Joakim Rosenqvist, Försäljningschef 
Joakim Rosenqvist arbetar idag som försäljningschef på ABB Svensk Försäljning Motorer 
& Drivsystem. Han ansvarar för försäljning till kunder på den svenska marknaden inom 
alla branscher och applikationer där motorer används och där OEM-kunder utgör 
ungefär hälften av försäljningen. 
 
Mikael Klintberg, Försäljningschef 
Mikael Klintberg arbetar på ABB CEWE Control som försäljningschef. Han har arbetat på 
ABB i 23 år och började som montör efter att ha avslutat sin examen på ASEA 
Industriskola. Mikael Klintberg har arbetat som säljare sedan 1995 och fick sin första 
kontakt med OEM och OEM-företag 2000 då han blev tillförordnad marknads- och 
teknikchef på ABB CEWE Control. 2004 blev han även ansvarig för OEM-segmentet.  
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Lena Wäppling, Enhetschef 
Lena Wäppling arbetar som enhetschef på ABB Svensk Försäljning Motorer & 
Drivsystem samt som kanalansvarig för hela ABB:s försäljning till OEM-kunder. Hon har 
i över 10 år arbetat med försäljning i olika befattningar på ABB, där den absolut största 
kundkategorin är och har varit OEM-kunder.   
 

 
 
 
 



 

 

Bilaga 3.  
 
TILLVERKANDE FÖRETAG INOM SOLENERGI 
 
Solcellspaneler 

 
 
*Uppgift är från 2007-12 (Allabolag.se, 2008) 
 
 
Solfångare 
 

 
 
*Uppgift är från 2007-12 (Allabolag.se, 2008) 
 
 

Företag Företagsfakta* Produkter Ort* 
Absolicon Solar 
Concentrator AB 

- Solcellspaneler Härnösand 

ArcticSolar AB 33 anställda Solcellspaneler Gällivare 
FV Elektro AB 5 anställda Solpaneler främst 

till båtar och 
husvagnar 

Forserum 

Gällivare 
Photovoltaic AB 

69 anställda Solcellspaneler Gällivare 

Midsummer AB 8 anställda Solceller Järfälla 
n67 Solar AB 17 anställda Solcellspaneler Porjus 
PV Enterprise 
Sweden AB 

52 anställda Solcellspaneler Vilshult 

REC ScanModule 
AB 

174 anställda Solcellspaneler Glava 

Sharp 85 Solcellspaneler Bromma 
Solibro AB 9 anställda Solcellspaneler Uppsala 

Företag Företagsfakta* Produkter Ort* 
Aquasol AB 13 anställda Solfångare, 

solvärmeberedare 
Örebro 

BR Sol och 
tanksystem AB 

31 anställda Solfångare, 
solsystem 

Övertorneå 

Effectapannan AB 16 anställda Solfångare, 
ackumulatortankar  

Kungsbacka 

Exoheat AB 7 anställda Solfångare Båstad 
Ing. firma leif 
Karlsson 

7 anställda Solfångare Bollebygd 

Lesol AB 2 anställda Solfångare Göta 
Stiebel Eltron AB  8 anställda  Solvärmesystem  Katrineholm 
Texsun 6 anställda Solfångare till pool Skellefteå 



 

 

Bilaga 4.  
 

INTERVJUGUIDE 
Energimyndigheten 
 
Inledande frågor 

1. Hur länge har du arbetat på Energimyndigheten? 
2. Vad har du för position på Energimyndigheten? 
3. Vad består dina arbetsuppgifter av? 

 
Möjligheter 

4. Hur har tillväxten sett ut inom området (solenergi eller vågkraft)? 
5. Vad har påverkat denna utveckling? 
6. Hur ser de framtida möjligheterna ut för tillväxt inom området? 

(ekonomiska, tekniska, politiska/juridiska, sociala/kulturella) 
 

Hot 
7. Finns det något som påverkar tillväxten inom området negativt? Om ja, vad?  
8. Har det vidtagits några åtgärder mot detta? Om ja, vilka? 
9. Har åtgärderna bidragit med önskat resultat? 
10. Finns det framtida hot för tillväxt inom området? Om ja, vilka? 

(ekonomiska, tekniska, politiska/juridiska, sociala/kulturella) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 5. 
 
INTERVJUGUIDE 
OEM-företagen 
 
Inledande frågor 

1. Berätta kort om Er verksamhet. Vad har Ni för kunder och vilken/vilka 
marknad/marknader verkar Ni på? 
 

2. Vilken typ av komponenter köper Ni in till er/era slutprodukt/slutprodukter? 
 

3. Vilka är Era främsta konkurrenter? 
 

4. Hur profilerar Ni er på marknaden, det vill säga hur särskiljer Ni er från Era 
konkurrenter? 

 
Köpkriterier 

5. Vilka köpkriterier är viktiga när Ni väljer leverantör?  
– Varför är dessa kriterier viktiga? 

 
6. Vilka köpkriterier är av störst betydelse för Er vid val av leverantör? (Rangordna 

om ni kan) 
 

7. Skiljer sig köpkriterierna vid olika tillfällen?  
– Vid vilka tillfällen? Hur skiljer köpkriterierna sig åt? Varför skiljer de sig? 

 
8. Vilka köpkriterier har Era kunder? (Om Ni inte kan ge ett konkret svar, försök ge 

en generell bild) 
 

9. Vad har dessa köpkriterier för betydelse för Er vid val leverantör? 
 

10. Vad är anledningen till att andra köpkriterier inte är lika viktiga? (Bortse från de 
köpkriterier ni tidigare har nämnt. Köpkriterier: Pris, Leveranssäkerhet, Kvalitet, 
Kompetens/produktutveckling, Samordnade resurser/Samarbete, Varumärke, 
Kringtjänster) 

 
Framtidsutsikter (möjligheter och hot) 

11. Hur ser Ni på framtiden inom Er bransch? 
 

12. Vad kan gynna Er tillväxt?  
 

13. Vad kan motverka Er tillväxt?  
 

14. Har Ni tidigare haft några problem (hot) som haft negativ inverkan på Er tillväxt? 
Om ja, vilka? Och hur löste Ni problemen? 

 

 



 

 

Bilaga 6. 
 

SOLCELLER 
En solcell omvandlar solens strålar till elektricitet. Solceller består av en tunn skiva av så 
kallat halvledarmaterial, där elektroner frigörs och skapar elektrisk ström. 
Halvledarmaterialet består oftast av kisel men även tunnfilmsteknik finns. Forskning 
pågår även kring nanokristallina Grätzelsolceller som består av en halvledande 
metalloxid och ett ljusabsorberande färgpigment. Likaså pågår forskning inom polymera 
solceller som är halvledande plaster (Energimyndigheten, 2008). Solcellens framsida 
har ett tunt nät av metall som samlar in strömmen, men släpper igenom ljuset. På cellens 
baksida, som inte är belyst, är ytan täckt med ett ledande metallskikt. Strömmen tas ut 
från cellen med ledningar som är anslutna till fram- och baksidan och som är placerade i 
en box på baksidan av solsystemet (Energimyndigheten, 2008). Solcellen kräver bara 
ljus från solen som bränsle och förloppet fortgår så länge solcellen är belyst men upphör 
när ljuset försvinner (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, 2003).  

För att få en robust och lätthanterlig enhet som står emot fukt kapslas solcellerna in 
bakom en skyddande glasskiva. Modulen förstärks vanligen med en ram av aluminium.  
En kiselsolcell ger ca 0,5 volt, vilket är för låg spänning för att vara praktiskt användbart 
och därför seriekopplas ett antal celler (30-36 stycken) i en modul för att de 
sammantaget ska komma upp i en lämplig spänning (Energimyndigheten, 2008). 
Solceller genererar momentant upp till 150 W eleffekt per kvm och från 50 till 150 kWh 
elenergi per kvm och år beroende på typ av system (Svenska Solenergiföreningen, 
2008).  

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild: Energimyndigheten 

Tvärsnitt av en solcellsmodul 
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VÅGKRAFT 
Vågenergi är den rörelseenergi som vågor hav och sjöar skapar och som i sin tur kan 
omvandlas till elektricitet (Nationalencyklopedin, 2008). Vågkraftverk är i sin tur den 
anläggning som omvandlar vattenvågors rörelseenergi till el (Nationalencyklopedin, 
2008). Nedan presenteras Seabased´s och Sea Power International´s koncept. 
 
Seabased’s koncept 
Seabaseds koncept bygger på en linjär generator som placeras på havsbottnen. 
Förenklat består anläggningen av en flytande boj på ytan som är förankrad med en vajer 
i generatorns rörliga del, vilken i sin tur är fastsatt i en fjäder på fundamentets botten. 
Vajern rör sig sedan upp och ner i takt med vågorna i en stator och det är på så sätt det 
skapas spänning i statorns kabellinding. På grund av fjädern så dras vajern ner med 
kraft när bojen är på väg ner i vågen. 
 
Seabased koncept är avsett för både ett mildare vågklimat och ett hårdare havsklimat. 
Vågkraftverket är uppbyggd modulärt och skalbart, vilket gör att det kan anpassas och 
byggas upp i ett lämpligt antal enheter. Enligt Seabased beräkningar ger lösningen med 
boj och linjegenerator ett tillfredställande ekonomiskt utfall ner till 10 KW per enhet 
under förutsättning att samtliga enheters sammantagna effekt är minst 10 MW. Det 
betyder att Östersjön har potential på minst 24 TWh per år (Seabased, 2008). 
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Sea Power International’s concept 
Sea Power International´s koncept är ett flytande vågkraftverk som är förankrat vid en 
boj som är fäst i havsbotten. Det gör att vågkraftverket kan rotera 360 grader. 
  
Förenklat fungerar vågkraftskonceptet på så sätt att vågorna rör sig upp på rampen, 
vattnet samlas därefter i en bassäng som får turbinen att rotera. Turbinen är kopplad till 
generatorn som producerar elektricitet.  
 
Vågkraftskonceptet är anpassat för ett hårdare klimat på världshaven och uppskattad 
effekt är 500 KW (Sea power International, 2008). 
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