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Sammanfattning 

Vindkraftens ökning på Gotland liksom övriga delar av Sverige under den senaste tio 

års perioden, har inneburit att denna förnyelsebara energikälla ökat sina andelar 

gentemot andra fossila källor. År 2011 blev det första då vindkraften producerade 

mer energi än en genomsnittlig kärnkraftsreaktor. Nu när vindkraften är inne i ett 

expansivt skede, så kommer markfrågan att bli av stort intresse. Mark med goda 

vindresurser kommer att vara av intresse för vindkraftsexploatörer.  

Energimyndighetens riksintresse för särskilt angiven mark som ansetts lämplig för 

energiproduktion av vindkraft har utökats, och omfattar idag 423 områden med en 

sammanlagd yta på 10 000 km
2
. Region Gotlands vision är att eftersträva ett lokalt 

ägande för vindkraft. När nu delar av landet är utpekat som riksintresse för vindkraft 

finner vi det intressant att undersöka hur de ekonomiska villkoren ser ut för 

markägare, om de själva väljer att stå som ägare för vindkraft på sin egen mark. 

Problemformuleringarna som uppsatsen har sin utgångspunkt i är; På vilka sätt kan 

markägare förändra de ekonomiska villkoren vid en vindkraftsetablering? Vilka 

möjligheter och hinder finns för markägare som själva väljer att etablera vindkraft på 

sin mark?  

Syftet med uppsatsen är att belysa de ekonomiska villkor som finns för markägare 

vid etablering av vindparker, vad gäller ersättning vid utarrendering och avkastning 

på investerat kapital. Kommer även att klarlägga de svårigheter samt möjligheter 

som uppstår i processen vid en tänkt vindkraftsetablering som kommit fram genom 

intervjuer och vetenskapliga artiklar. De primära källorna består av intervjuer med 

aktörer för en planerad vindkraftspark på sydöstra Gotland, samt representanter för 

en branschorganisation för företag som arbetar med vindkraft.  Intervju har även 

gjorts med en bank, där erfarenhet i frågan finansiering av vindkraft varit 

betydelsefull för vår problemformulering samt med en vindkraftstillverkare för reella 

fakta om vindkraftverk.   

Teorin består av olika affärsmodeller för finansiering av vindkraft som använts vid 

etablering i USA och Europa. Beroende på hur många intressenter som är inblandade 

i ett vindkraftsprojekt anpassas intressentmodellen efter ägandeform. Markägares 

intresse av vindkraft som en långsiktig investering har i Lau på Gotland resulterat i 

ett projekt där lokala markägare valt att bilda ett gemensamt bolag, för att investera i 

en vindkraftspark med målsättning att parken till största del ska ägas av lokala 

innevånare i socknen. Slutsatser som kan dras ifrån studien är att markägare som 

genom gemensamt bolag som i fallet Lau Vind AB, så öppnas en möjlighet för 

markägare att ta en större del av ägandet och vinsten som vindkraftverken på deras 

mark levererar. Men också för lokalbefolkningen som har möjlighet att bli ägare i 

vindkraft genom köp av andelar i vindparken. 

Nyckelord: Vindkraft, Finansiering, Lokalt ägande, Markägare, Projektör  

 

 

 



 

Abstract 

The wind power increase of Gotland as well as other parts of Sweden during the last 

ten year period has meant that this renewable energy source has increased its share 

over other fossil sources. The year of 2011 became the first when the wind power 

produced more energy than an average nuclear reactor. Now that wind power is in an 

expansive phase, the land issue will be of great interest. Land with good wind re-

sources will be of interest to wind energy developers. 
 
The problems that this essay is based on are; how can landowners altering the eco-

nomic conditions at a wind power establishment? What opportunities and obstacles 

exist for landowners who choose to set up wind power on their land? The purpose of 

this essay is to highlight the economic conditions that exist for landowners for the 

establishment of wind farms, with regard to compensation for the leasing and return 

on invested capital. The authors will also clarify the difficulties and opportunities 

arising from the process at an imaginary wind power establishment, which have 

emerged through interviews and research articles. The primary sources consist of 

interviews with actors for a planned wind farm in southeast Gotland, as well as rep-

resentatives of a trade association of companies working with wind power. Inter-

views were also made with a bank, where the experience in question funding for 

wind energy has been important for our problem as well with a wind turbine manu-

facturer for real facts about wind turbines. 
 
Landowner’s interest in wind energy as a long term investment has in Lau on Got-

land resulted in a project where local landowners have chosen to form a joint compa-

ny to invest in a wind farm, with the goal that the park generally will be owned by 

local residents in the parish. Conclusions to be drawn from this study is that land-

owners who form a joint company, in this case Lau Wind AB will open an oppor-

tunity for landowners to take a larger share of the ownership and profits as wind 

power turbines on their land supplies. But also for locals who have opportunity to 

become owners of the wind through the purchase of shares in wind farm. 
 
Key words: Wind Power, Finance, Local ownership, Landowners, Project planners 
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1  Inledning  

Utbyggnaden av vindkraft på Gotland har stadigt ökat under de senaste tio åren (Re-

gion Gotland, 2011). Vindbruket på Gotland omfattas av drygt 150 vindkraftverk 

med en installerad effekt på drygt 120 Megawatt. Målsättningen för utbyggnaden 

både på land och inom regionens vattenområden är att komma upp i en årsproduktion 

av el på cirka 2,5 Terawattimmar (Region Gotland, 2011). Enligt Svensk Vindener-

gis lista (Dagens nyheter, 2012) så toppar Gotland över de kommuner som har störst 

andel vindkraft baserad på installerad effekt, följt av Strömsunds kommun och 

Malmö.  

 

1.1 Bakgrund 

Vindkraften är en energikälla som utvidgats. EU (2007) har fastställt ett obligatoriskt 

allmänt mål att 20 % av den interna bruttoförbrukningen av energi skall komma från 

förnyelsebara källor till år 2020. Genom att sätta mål på europeisk nivå uppnår man 

en viss stabilitet för de nationella strategierna i denna fråga. 
 
Den svenska regeringen lade i en proposition (2005/06:143) fram en planeringsram 

för utbyggnaden av vindkraft och denna antogs av riksdagen i juni 2006. Målet var 

att skapa förutsättningar för en utbyggnad av vindkraften, till att omfatta en produk-

tion på 30 TWh år 2020. Denna planeringsram gav signaler om en kraftig utbyggnad 

av vindkraft till kommunerna. Det är sedan i kommunerna som planeringen sker och 

lämpliga områden fastställs i de kommunala översiktsplanerna (Energimyndigheten, 

2007a). I propositionen jämfördes också vindkraften med andra näringar som till 

exempel jord- och skogsbruk, som också använder förnyelsebara naturresurser. Detta 

föranledda att begreppet vindbruk etablerades (Vindbruk, 2010). 
 
Det finns ett antal faktorer som har identifierats av energimyndigheten och som bör 

ändras eller utredas, för att underlätta utbyggnaden av vindkraft (Energimyndigheten, 

2007a). Dessa faktorer är; 

 

 Snabbare tillstånd. Öka hastigheten på tillståndsprocessen för vindkraftseta-

blering. 

 En enda ingång till myndigheter. Genom att införa ett s.k.”One-Shop-Stop”. 

Detta innebär att myndighetskontakter endast sker på ett ställe (Energimyn-

digheten, 2007a).  

 Ambitiösare kvotplikt. Införa en större andel förnyelsebar energi vid nästa 

översyn av elcertifikatsystemet. 

 Stöd till havsbaserad vindkraft. Införa ett styrmedel för att utöka utbyggnaden 

av havsbaserad vindkraft. 

 Behov av mer reglerresurser? Att på nordisk nivå analysera frågan om mer 

reglerresurser. Med reglerresurser menas kraftverk som kan leverera el när 

inte vindkraften gör det, till exempel vattenkraft. 
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1.1.1 Förutsättningar för utbyggnad1 

Utbyggnaden av vindkraften är begränsad främst på grund av försvarsmakten och de 

kommunala vetona. Därtill så är de svenska tillståndsprocesserna för vindkraft väl-

digt utdragna, vilket sinkar utbyggnaden och gör projekten osäkra. För att främja 

utvecklingen av vindkraft så bör ambitionsnivån höjas för utbyggnaden och att elnä-

tet byggs ut, samt kopplas till övriga Europa för att kunna utnyttja vindkraften på 

bästa sätt. Övriga faktorer som försvårar utbyggnaden är också de regionala elnäten 

samt det låga elpriset. Det låga elpriset kan ses som ”dubbelt” då det sorterar bort de 

projekt som inte är ekonomiskt hållbara, och samtidigt för fram hållbara vindkrafts-

projekt.
  

 

1.1.2 Vindkraftsproduktion 

Det fanns i Sverige (2012-04-01) 2062 stycken vindkraftverk med 2813 MW instal-

lerad effekt (Driftuppföljning vindkraft, 2012). Under 2011 producerade vindkraften 

6,1 TWh. Detta motsvarade 4,24 % av Sveriges elkonsumtion. Det var första året 

som vindkraften producerade mer el än en genomsnittlig kärnkraftsgenerator.  

På Gotland var vindkraftens produktion under samma år strax under 0,2 Twh. Detta 

motsvarade cirka 25 % av hela öns elförbrukning (Vindbruk på Gotland, 2012). 

 

1.1.3 Riksintresse för vindbruk 

Energimyndighetens riksintresse (2007b) innebär att särskilt angiven mark har an-

setts som särskilt lämpad för energiproduktion av vindkraft. En viktig faktor i detta 

arbete är platsens så kallade årsmedelvind. Det är i Sverige kommunerna som har 

bestämmanderätt över användningen av mark och vatten inom kommungränsen. Ge-

nom energimyndighetens riksintresse så finns det statliga anspråk på markanvänd-

ningen, som kommunerna har till uppgift att tillgodose. Energimyndigheten kom 

2008 med nya direktiv för riksintresse angående vindbruk. Denna byggde på nya 

vindkarteringar som genomförts och detta utökade områden med riksintresse. Det gör 

att det idag finns 423 områden som är av riksintresse för vindbruk, dessa utgör en yta 

på 10 000 km
2
. Vilket motsvarar två procent av landets yta, vilka är fördelade på 20 

län. 
 
På Gotland finns en lång erfarenhet av vindkraftsetablering. Ett av landets första stör-

re vindkraftverk Näsudden 1 togs i drift 1983. När den tjänat ut ersattes den med 

Näsudden 2 som blev det vindkraftverk som i Sverige producerat mest, hela 61,4 

GWh. Som mest har det funnits över 80 vindkraftverk på Näsudden, som dock ge-

nom ett generationsskifte har blivit färre, men istället fått en fyrdubblad effekt (Vat-

tenfall, 2012a). Detta är möjligt då vindkraftverk från början av 1990-talet hade en 

effekt på 200 kW medan de verk som byggs idag har en effekt av 2 MW (Wizelius, 

2010a).  

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Detta avsnitt baseras på intervjuer med: Helker Lundström Annika, 2012-05-24, VD Svensk Vind-

energi; Fredriksson Gunnar, 2012-05-25, vice VD Svensk Vindenergi. 
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Region Gotland (2011) har i sin översiktsplan som antogs i juni 2010, en tydlig vi-

sion för utbyggnaden av vindbruk på Gotland. Vissa områden på ön har pekats ut 

som riksintresse för vindbruk, vilket ger de särskild status. Dock är en utbyggnad av 

vindkraften i dagsläget beroende av att en ny elkabel byggs till fastlandet. Detta kan 

medföra att Gotland kommer bli en viktig exportör av energi vid goda vindförhållan-

den. Målsättningen för utbyggnaden av vindbruk på Gotland är en produktion av 

2,5TWh (Region Gotland, 2011). Vindkraften står inför en stor expansion, i Sverige 

och på Gotland. Det som för tillfället är största hindret för utbyggnaden på Gotland 

är behovet av en ny elkabel till fastlandet. Den ö som tidigare har importerat el, kan 

nu bli en av landets viktigaste producenter av förnyelsebar energi. En expansiv tid är 

att vänta för den gotländska vindkraften. 

 

1.2 Problematisering 

Vid en investering av en vindkraftspark handlar det om stora penningbelopp. Genom 

åren har mark till vindkraftsetablering arrenderats ut av markägare. Nu när vindkraf-

ten är inne i ett expansivt skede, så kommer markfrågan att bli av stort intresse. Mark 

med goda vindresurser kommer att vara av intresse för vindkraftsexploatörer. När nu 

delar av landet är utpekat som riksintresse för vindkraft finner vi det intressant att 

undersöka hur de ekonomiska villkoren ser ut för markägare, om de själva väljer att 

stå som ägare för vindkraft på sin egen mark. 

 

1.3 Problemformulering 

Fokus i den här uppsatsen ligger på ett markägarperspektiv. Inga andra perspektiv 

och förutsättningar är enligt Wizelius (2007) viktigare än bra vindlägen att etablera 

vindkraften på, och detta förutsätter i första hand att markägarna är villiga att tilllåta 

vindkraft på sin mark. Dock kan det vara så att förutsättningarna för vindkraftsetable-

ring är på väg att ändras, nu när markägarna har möjlighet att genom gemensamt 

bolag äga vindkraftverken själva. 
 

- På vilka sätt kan markägare förändra de ekonomiska villkoren vid en vind-

kraftsetablering? 
 

- Vilka möjligheter och hinder finns för markägare som själva väljer att etable-

ra vindkraft på sin mark? 

 

1.4 Syfte 

Syfte med uppsatsen är att belysa de ekonomiska villkor som finns för markägare vid 

en vindkraftsetablering, och hur dessa påverkas om markägare själva väljer att stå 

som ägare till en vindkraftpark.  

 

1.5 Avgränsning 

Uppsatsen inriktar sig på att undersöka de ekonomiska förutsättningarna för mark-

ägare, då de väljer att genom ett eget bolag investera i vindkraft som etableras på sin 

mark. Vi har valt att genom en fallstudie avgränsa uppsatsen till en planerad vind-

kraftspark i Lau på Gotland, där målsättningen är att lokala markägare och innevåna-

re ska vara majoritetsägare. 
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2 Metod 

2.1 Fallstudie 

Uppsatsen kommer handla om en finansieringsmodell för lokalt ägd vindkraft. 

Markägare i Lau på sydöstra Gotland har bildat ett eget aktiebolag för att i egen regi 

etablera en vindkraftspark på sin mark. Vi har valt att göra en kvalitativ undersök-

ning i form av en fallstudie, vilket vanligtvis tillämpas vid studie av processer och 

förändringar (Patel & Davidson, 2011). Där kommer modellens uppbyggnad samt 

hållbarhet att studeras. Uppsatsens undersökning bygger på öppna intervjuer med 

berörda parter i form av VD för Lau Vind AB, samt den projektör som konstruerat 

modellen för parken. En intervju har även gjorts med en företrädare för Swedbank, 

som bank har erfarenhet av utlåning till vindkraft. För att undersöka vilka begräns-

ningar som en fortsatt utbyggnad av vindkraften i Sverige berörs av, så har intervjuer 

gjorts med representanter för Svensk Vindenergi. För att få faktauppgifter från till-

verkare av vindkraftverk har vi även intervjuat en representant från Vestas. 
 
Ejvegård (2007) säger att ett syfte med en fallstudie är att ett fall får beskriva och 

samtidigt representera verkligheten. Forskaren vill i inledningen ge en helhetsbild 

som ger läsaren en insikt i det som studeras än en förklaring. Dock så kan endast ett 

fall aldrig representera verkligheten. Därför ska de slutsatser som kan dras ses som 

indicier och inte något som kan generaliseras till andra fall. Ejvegård (2007) säger att 

först när andra indicier leder fram till samma slutsats genom att använda sig av andra 

forskningsmetoder, så kan slutsatserna först då styrkas.  
 
Bryman och Bell (2011) beskriver fallstudien som att det är fallet självt som bildar 

det som skapar intresset hos forskaren att undersöka fallet närmare. Bryman och Bell 

(2011) berör varför en sådan skillnad är viktig att göra med åtanke att kunna skilja på 

denna undersökningsdesign från andra metoder. Vid en fallstudie är forskaren intres-

serad av att lägga fokus på unika drag för ett specifikt fall. Ett så kallat idiografiskt 

synsätt. 
 
Vi har valt att undersöka förutsättningen för utbyggnad av vindkraft då främst på 

Gotland, genom att titta på hur markägare med ett gemensamt bolag kan etablera 

vindkraft på sin mark. Genom intervjuer ligger fokus på att få en förståelse för hur 

lokala markägare kan lyckas med en sådan investering. Kommer även att belysa de 

svårigheter och möjligheter som uppstår i processen vid en tänkt vindkraftsetable-

ring, som kommit fram genom intervjuer och vetenskapliga artiklar. 

 

2.2 Val av respondenter och datainsamling 

Urvalet av respondenter som ingick i den empiriska undersökningen bygger på ett 

representativt urval. Målsättningen var att intervjua de personer som har de mest cen-

trala rollerna i vindkraftsprojektet. Val av respondent med högst beslutsfattande roll, 

i detta fall VD:n för Lau Vind. För att kunna beskriva projektets finansieringsmodell 

gjordes en intervju med projektören för vindparken, samt med Swedbank som har 

erfarenhet vad gäller utlåning av kapital till vindkraft. En bild över vilka primära 

hinder som idag hindrar en fortsatt utbyggnad av vindkraft gavs genom intervjuer 

med representanter för Svensk Vindenergi.  
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För att införskaffa reella fakta om vindkraftverk och dess kostnader, så gjordes en 

intervju med vindkraftstillverkaren Vestas.  
 
Intervjuerna var semi-struktruerade och de frågor som ställdes var en öppen fråge-

ställning, vilket ger respondenten möjlighet att besvara utifrån vad som verkar viktigt 

och intressant. Genom öppna frågor finns möjlighet för intervjuaren att i intervjusitu-

ationen ställa kompletterande frågor. I fallstudier skriver Patel och Davidson (2011) 

att information som samlas in i regel är av olika karaktär, för att på så vis ge en utför-

lig bild av det aktuella fallet. I detta fall har författarna mottagit information genom 

observation via ett offentligt möte och intervjuer.  
 
Trost (2010) skriver att de kvalitativa intervjuerna kännetecknas i hög grad av struk-

turering och i lägre grad standardisering. Semi-strukturerade intervjuer kan beskrivas 

som att själva intervjun i sig har en strukturerad form medan frågorna är mindre 

strukturerade, det vill säga att de är öppna frågor.  
 
Bryman och Bell (2011) menar att en semi-strukturerad intervju utgår ifrån en lista 

över ganska specifika teman som ska diskuteras. Respondenten ges dock stor frihet i 

att besvara och tolka frågarna efter sin egen förståelse och uppfattning om vad som 

är viktigt. Intervjuaren har dock möjlighet att ställa kompletterande frågor utefter vad 

som respondenten svarat för att kanske få en klarare bild (Bryman och Bell, 2011).  

Utifrån uppsatsens frågeställningar som riktades till respondenters åsikter och tankar 

så gjordes datainsamlingen genom intervjuer.   

 

2.3 Genomförande av intervju 

För att kunna besvara vår problemformulering så har intervjuer gjorts med represen-

tanter för Lau Vind AB och Swedbank som har erfarenhet av finansiering, i form av 

lån till investerare i vindkraft. Intervjuer har även utförts med representanter för 

Svensk Vindenergi för att utröna vilka hinder som idag ses som de huvudsakliga för 

en fortsatt utbyggnad av vindkraften i Sverige, samt med tillverkaren Vestas för att få 

fakta om försäljningsprocessen. 
 
Vid intervjuer är det vid kontakt med respondent viktigt att beskriva undersökning-

ens syfte (Bryman & Bell, 2011). Intervjuarens kanske viktigaste uppgift är att skapa 

en tillitsfull relation till respondenten för att få ut mesta möjliga från intervjutillfället. 

Författarna deltog vid ett informationsmöte i Lau bygdegård den 18 april 2012, där 

boende i Lau och angränsade socknar bjöds in för information om den planerade 

vindkraftsparken. Författarna fick där ett personligt möte med två av respondenterna, 

VD för Lau Vind AB samt projektören för parken och möjlighet att beskriva vårt 

arbete och syfte.  
 
Intervjuerna gjordes via telefon på grund av det geografiska avståndet till responden-

terna, vilket förhindrade ett personligt möte. Telefonintervjuerna gjordes i maj 2012. 

Största fördelarna med telefonintervjuer är enligt Bryman och Bell (2011) besparing 

av tid och kostnader för att ta sig för intervjuaren. Även risken för att respondenten 

påverkas av omständigheter som intervjuarens kön, ålder och etniska bakgrund, vil-

ket gör att respondenten ger svar som de tror att intervjuaren tycker är tillfredställan-

de minskar genom telefonintervjuer. Bryman och Bell (2011) säger att genom en 

respondentvalidering får undersökningen en bekräftelse av de som deltagit i under-

sökningen, särskilt i kvalitativa studier. Det vill säga att forskaren givit en överens-

stämmande bild mellan empiri och resultat. 
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2.4 Analys av insamlad data 

När alla intervjuer är avklarade så bearbetas, analyseras och tolkas data. Trost (2010) 

delar in arbetet med analys av data i tre steg. Först sker insamling av data. I detta fall 

så var det med hjälp av intervjuer. I andra steget sker analys av data. Genom att läsa 

igenom det som skrivits och reflektera över vad som vad som sades under intervjun 

och hur den uppfattades. Det tredje steget är tolkning av materialet med hjälp av de 

teoretiska verktyg som finns till hands och som är av relevant karaktär. De teorier 

och modeller som är relevanta för den här uppsatsen finns beskrivna i kapitel tre.  
 
Trost (2010) säger att vid analys av material är nyfikenhet och kreativitet viktiga 

egenskaper inom forskningen. Speciellt vid kvalitativa undersökningar så ökar beho-

vet och kravet på kreativitet.  
 
I denna kandidatuppsats studeras hur markägares ekonomiska villkor kan påverkas, 

då de genom gemensamt bolag väljer att etablera vindkraft på sin egen mark i en 

fallstudie. Detta är i mening en kvalitativ metod, däremot finns kvantitativa inslag i 

form av siffermässiga mätmetoder som används inom vindkraftsindustrin. Insamlad 

data analyseras och tolkas med utgångspunkt i en kvalitativ studie.  

 

2.4.1 Deduktion och induktion 

Analys av data har två angreppssätt det deduktiva eller induktiva (Bryman & Bell, 

2011). Patel och Davidson (2011) anser att det deduktiva grundar sig på teorier som 

genom observationer antingen kan styrkas eller förkastas. Teorin och hypoteserna 

styr hur insamling av data genomförs (Bryman & Bell, 2011). Med utgångspunkt ur 

ett neutralt synsätt, utan förutfattade åsikter om givna teorier kan det induktiva an-

greppssättet med hänsyn till insamlat material, empirin, utforma en teori (Patel & 

Davidson, 2011). Induktion formas efter de iakttagelser som görs under forsknings-

processens gång, som i slutsats leder fram till en teori (Bryman & Bell, 2011).   
 
Författarna har använt sig av en dels deduktiv metod genom att använda sig av be-

fintliga modeller för finansiering av vindkraft och ställa dessa mot den lokala ägande 

modell som Lau Vind AB antagit. Genom observation av fallstudien har författarna 

dock även dragit allmänna slutsatser på ett induktivt angreppssätt. 
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3 Teori 

3.1 Vindkraft i USA 

Under 1980-talet hade Kalifornien en av Wizelius (2007) kallad vindrusch. Detta då 

ett stödsystem infördes för att skapa en marknad för vindkraften, vilket gjorde att den 

inhemska marknaden fick en tillväxt, men också att de danska tillverkarna fick stora 

exportvolymer. Dock fick det en ände, då stödet upphörde 1986 vilket kraftigt påver-

kade flera tillverkare bland annat de danska. Det skulle dröja några år innan den ame-

rikanska marknaden tog fart igen (Wizelius, 2007). 
 
Intresset av att äga egen vindkraft har ökat i USA (Wiser, 1997), genom att de obser-

verat hur flera länder i norra Europa som Danmark, Sverige och Tyskland utvecklat 

modeller för lantbruks- och lokalt ägda vindkraftverk (Bolinger, 2001).  I sin studie 

visar Bolinger et al. (2006) att ett antal finansiella, reglementsmässiga och tekniska 

aspekter måste beaktas vid en vindkraftsetablering. En är vilken typ av ägande som 

de ska välja. Markägare som är intresserade av att äga ett vindkraftverk måste välja 

mellan en mängd olika typer av affärsmodeller, för att göra bedömningar om vilka 

som kan användas för att finansiera, äga och driva vindkraft. Finansierings villkor 

och ekonomiska konjunktursvängningar har visat sig ha en hög påverkan på kostna-

derna för vindkraft (Bolinger, 2004; Wiser, 1997).  
 
Vindkraft har i USA kommersiellt finansierats på två sätt (Bolinger, 2001). 

Projektfinansiering används vanligtvis när projektör eller ägare saknar tillräckliga 

tillgångar eller kredit, för att kunna låna den nödvändiga mängden kapital. Vilket 

skulle kunna ske om exploatören eller ägaren väljer att isolera sina övriga tillgångar 

(det vill säga resten av sin balansräkning) från borgenärer, genom att bilda ett nytt 

bolag vars enda syfte är att utveckla projektet. Eftersom utvecklingsbolaget har få 

tillgångar och ingen kredit historia, är intäkter från själva projektet den enda säkerhet 

som finns tillgänglig för långivaren (Bolinger, 2001; Wiser, 1997). 
 
Företagsfinansiering är en mer traditionell och välbekant form, i vilka ett företag i 

huvudsak lägger till projektet i sin balansräkning (Bolinger, 2001; Wiser, 1997). Vil-

ket effektivt ger möjlighet att låna kapital i utbyte mot alla sina tillgångar som säker-

het, för att erhålla nödvändiga medel för att utveckla projektet. Enligt Bolinger 

(2001) liksom Wiser (1997) är det viktigt att tänka på; Eftersom ett företags omsätt-

ningstillgångar oftast är mycket mer kreditvärdiga än framtida intäkter för projektet, 

så kan företag som använder företagsfinansiering normalt säkra en lägre kapitalkost-

nad än under projektfinansiering. Vilket minskar kostnaden för vindkraft och ökar 

lönsamheten i projektet. De största utvecklarna och även ägarna av vindkraftverk är 

de som utgör den största delen, av de som använder företagsfinansiering (Bolinger, 

2001). 
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Bolinger et al. (2006) har i sin studie sett att genom ett ökat intresse från kraftbolag 

av lokala markägares mark för vindkraftsetablering, så har markägare själva börjat ta 

initiativ till att själva stå som ägare för vindkraft eller börjat samarbeta med andra 

lokala markägare. Möjligheterna till större ekonomiska intäkter har därmed ökat i 

jämförelse med om de skulle betala till kommersiella vindkraftsprojektörer.  
 
Bolinger et al. (2006) skriver att stå som ensam ägare eller lokalt samarbeta med 

andra markägare innebär en högre risk, än om de skulle arrendera ut mark till kom-

mersiella projektörer. Till skillnad från den traditionella arrenderingen av jord, vilket 

inte kräver något kapitalutlägg och bara en passiv medverkan från markägarens sida. 

Bolinger et al. skriver om vad som har benämningen ”farmer-owned” eller ”commu-

nity-owned” vindkraftsprojekt (Bolinger et al., 2006). Där krävs att markägare gör en 

verklig investering av kapital i vindkraftverk. Däremot så kan det variera hur aktiv 

markägare är i själva konstruktionen, driften och underhållet av vindkraftverk.  

För dessa uppgifter kan en projektör anlitas för hur projektet ska konstrueras, för att 

ge mest effekt i form av en gynnsam energi alstring (Wiser, 1997).  Bolinger et al. 

(2006) beskriver tre olika modeller som markägare i USA använt sig av i utveckling-

en och ägandet av vindkraft. 

 

3.1.1 Multiple local owner 

I den här modellen startar en eller flera markägare ett eget vindkraftverksprojekt. För 

att finansiera projektet så försöker markägare värva ett ansenligt kapital bland de 

övriga lokala markägare, och genom det också åstadkomma ett så starkt lokalt stöd 

bland den lokala befolkningen inom området för projekteringen (Wiser, 1997). På så 

vis motverka att motstående intressen inte blir ett hinder. 

 

3.1.2 Minnesota-style ”flip” structure 2 

Modellen bygger enligt Bolinger et al. (2006), på att en ensam markägare vill uppfö-

ra ett vindkraftverk på sin egen mark, men som saknar kapital för en sådan invester-

ing. Genom att bilda ett Limited Liability Company (LLC) tillsammans med en med-

finansiär, så skaffar sig markägaren ett ekonomiskt stöd för att kunna påbörja projek-

tet.  
 
Bolinger et al. (2006) skriver att efter tio år så förändras ägarstrukturen, från att ut-

omstående finansiär har aktiemajoriteten 99 % mot de lokala investerarnas 1 %. Så 

blir förhållandena de omvända, där de lokala investerarna får 99 % aktiemajoritet i 

bolaget genom en så kallad ”flip”. Vilket grundar sig på skatteregler eller att medfi-

nansiär på sikt kräver högre avkastning på investerat kapital, vilket leder till att med-

finansiär antingen behåller en procent i bolaget eller säljer sin andel till de lokala 

investerarna för ett marknadsmässigt pris. 

  

 

 

 

 

                                                 
2
 LLC (Limited Liability Company) = aktiebolag; ”flip” = omvändning, omsvängning 
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3.1.3 Wisconsin-style ”flip” structure 

Bolinger et al. (2006) skriver att den här strukturen på modell skiljer sig från Minne-

sota-style ”flip” structure på tre huvudsakliga områden. 
 

1. Det lokala aktiebolaget består av en grupp lokala investerare, istället för en 

enskild markägare. 

2. Aktiebolagets kapitalinsats är uppbyggt som ett lån, och de inkomster som 

det levererar under de första tio åren går till avbetalning på lån samt ränta. 

3. Till skillnad mot i Minnesota-style ”flip” structure – så kan de lokala investe-

rarna köpa ut medfinansiärens hela andel i bolaget efter tio år. 

 

3.2 Vindkraft i Europa 

Den europeiska modellen för vindkraft har enligt Bollinger (2001, 2004) traditionellt 

byggt på ett system av lokalt ägande och finansiering av vindkraft. Där lokala inne-

vånare är villiga att investera i ett eller flera vindkraftverk, för att sedan sälja elen till 

lokala företag och på så vis göra en vinst. I sin studie har Bollinger (2001) visat att 

det finns ett antal olika modeller för lokalt ägande, beroende på nation.  
 
I Danmark där lokalt ägande tog sin början används i allmänhet ett lokalt bolag som 

för det mesta handlar som ett kooperativ. Sverige har använt sig av två modeller – 

privat ägande och kooperativ. Tysklands främsta modell är av mer kommersiell natur 

- ett kommanditbolag med ett explorativt aktiebolag som allmänpartner (Bolinger, 

2001). 
 
Fördelen med lokalt ägande är att den privata investeraren är en ny och mycket kraft-

full investeringspart, vilket är till stor fördel vid investering av vindkraft (Wiser, 

1997). Enligt Bolinger (2001) kan det jämföras med de investeringar som gjordes på 

värdens aktiemarknader av privata investerare under 1990-talet. De som investerar i 

lokalt ägd vindkraft har lägre avkastningskrav, än vad stora företag har (Bolinger, 

2001; Bolinger et al., 2006). 
 
Genom att fler människor lokalt är inblandade i vindkraftprojekt och att vissa har 

ekonomiskt intresse i dessa, så ökar allmänhetens medvetenhet om projekt och ger 

det sitt stöd (Bolinger et al., 2006;Bolinger, 2001). Medans stora kommersiella pro-

jekt har högre risk att stöta på motstånd från lokalbefolkningen, vilket kan resultera i 

ett minskat stöd för vindkraft hos befolkningen. På grund av sin nytta för det enskilda 

samhället har mindre lokalt ägda vindkraftsanläggningar lättare att få de tillstånd och 

medgivanden som krävs, än vad större kommersiella anläggningar har (Bolinger 

2001). 
 
Lokalt ägda vindkraftverk som ofta är mindre till storlek och antal kan placeras nära 

förbrukningen. Dessa kan till och med placeras i närheten av storstäder, som till ex-

empel Köpenhamn i Danmark (Bolinger, 2001). Vilket har gett stora fördelar för det 

lokala storstadsklimatet. Detta till skillnad från stora kommersiella anläggningar som 

byggs långt från förbrukarna och ibland kräver en förstärkning av elnätet eller nya 

ledningar. Bolinger (2001) skriver att beroende på hur det lokala vindkraftsprojektet 

är utformat kan i vissa fall investerarna få ett fast pris på sin elkonsumtion i framti-

den.  
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De nackdelar som finns med lokalt ägande är färre enligt Bolinger (2001), men har 

ändå stor påverkan. De nackdelar som finns är för det första färre skalfördelar och för 

det andra en större administrativ belastning. Större projekt har möjlighet att sprida 

sina fasta kostnader som till exempel projekteringskostnader, vägbyggen, kranhyra 

och på så vis också erhålla rabatter från tillverkarna. Dock kan mindre lokalt projek-

terade vindkraftsetableringar byggas närmare bebyggelse, där det finns närhet till 

vägar och befintliga elnät. Den administrativa belastningen är stor för de lokalt ägda 

projekten. Hur stor den blir beror dels på hur involverade markägare är i projektet, 

samt hur många investerare som är inblandade (Bolinger et al., 2006; Bolinger, 

2001). 
 
I sin studie skriver Bolinger (2001) att traditionellt så har Europa haft ett system av 

lokalt finansierade och ägda vindkraftsparker. Detta har medfört enligt Wizelius 

(2007) att landskapet i stora delar består av ett stort antal mindre verk, framför allt i 

Danmark (se Figur 1).  
 
I Tyskland fanns i slutet av 1990-talet enligt Wizelius (2007) också ett stort antal 

mindre verk. Dessa stod enskilt eller i små grupper. När vindkraften då började på-

verka landskapsbilden framkom ett uppenbart behov av kontroll från myndigheternas 

sida. Det infördes då så kallade koncentrationszoner i den tyska planlagstiftningen. 

Detta för att få bättre kontroll över utbyggnaden.  
 
Wizelius (2007) beskriver detta som att regioner och kommuner avsätter vissa områ-

den för vindkraft och i övriga delar av kommunen är utbyggnaden förbjuden. Även i 

Danmark infördes 1992 en vindkraftlag där regeringen gav kommuner och län upp-

gift att ta fram planer för vilka områden där vindkraften kunde byggas ut (Wizelius, 

2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1 – Affärsmodeller för vindkraft 

 
(Källa: Översättning från Bolinger, 2001) 

 

 

Community-Led eller lokalt ägda, är projekt som initieras, utvecklas och ägs av de 

som bor i trakten (Bolinger, 2001, 2004). Ett exempel på dessa är de vindkooperativ 

som finns i Sverige. Detta kan ses som den ursprungliga ägandeformen för gemen-

samt ägda vindkraftverk, och dess betydelse har varit stor för vindkraftsindustrin och 

marknaden (Bolinger, 2001). Dock börjar den nu få ge vika för sina begränsningar på 

grund av geografiska och andelsmässiga restriktioner. 
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Developer-Led eller projektörsledda, är där projekt initieras, utvecklas och eventuellt 

också drivs av en projektör (Bolinger, 2001). Detta gör att investerarna är geografiskt 

spridda. Så är till exempel fallet i Tyskland, vilket har gynnat större projekt (Wizeli-

us, 2007). Även Storbritannien har enligt Bolinger (2001) anammat denna form av 

finansiering, bland annat på grund av bristande förtrogenhet för vindkraften hos all-

mänheten. Lokala investeringar kan ske i projektörsledda projekt, antingen i förpro-

jekteringsfasen eller efter etableringen. 
 
Eolus Vind är ett projektörslett företag, då de som projektörer själva finner goda 

vindlägen, projekterar och bygger vindkraftsanläggningar (Eolus, 2012). Dessa kan 

sedan avyttras nyckelfärdiga till kunder eller så behålls dessa i den egna förvalt-

ningsportföljen. Eolus Vind är ett svenskt aktiebolag med huvudkontor i Hässleholm. 

Styrelsen för företaget har tagit beslut på att öka andelen egna anläggningar (Eolus, 

2012). Dock finns det en prioritet på att producera nyckelfärdiga anläggningar för att 

säkerhetsställa gott kassaflöde i denna expansionsfas. Förvaltningen av egna anlägg-

ningar sker genom det egna dotterbolaget Ekovind (Eolus, 2012). 
 
Investment funds eller investeringsfonder, är en investeringsform där en fond står för 

investeringskostnaderna (Bolinger, 2001). Det finns en skillnad mellan investerings-

fond och projektörsledda projekteringsformer och det är enligt Bolinger (2001), att 

medan den sistnämnde har ett bestämt projekt att investera i så tar investeringsfonden 

in pengar för att sedan hitta projekt att investera i. O2 är en så kallad investerings-

fond och är ett företag som bland annat driver Sveriges största vindkraftskooperativ 

(O2, 2012). Där finns det möjlighet för privatpersoner, företag och bostadsrättsföre-

ningar att köpa andelar. Dessa andelar är inte lokalt knutna, utan vem som helst får 

köpa oavsett var i landet de bor. Företaget startade 1991 med det förvärvade bolaget 

Vindkompaniet, och är ett av Sveriges största vindkraftsföretag och har varit med 

och byggt över 300 vindkraftverk (O2, 2012).  
 
Danmark började bygga moderna vindkraftverk på 1970-talet (Wizelius, 2007). Re-

dan från början var dessa lokalt finansierade och ägda utan statligt stöd (Bolinger, 

2001). De stora fördelarna med denna ägandeform har gjort att regeringen valt att 

stödja med subventioneringar och ägandebegränsningar. Enligt Wizelius (2007) bil-

dades det hittills största kooperativet i Danmark år 2000, där över 8000 hushåll äger 

hälften av de 20 vindkraftverk i den havsbaserade vindkraftsparken Middelgrund. 
 
De danska kooperativen är egentligen inte några kooperativ tekniskt sett, utan är ett 

”generellt partnerskap” (Bolinger, 2001). Ett partnerskap som kan sägas vara ett av-

talsförhållande mellan flera enheter för att samla resurser, för att gemensamt driva ett 

företag. Landets äganderestriktioner i form av geografiska begränsningar har med 

åren luckrats upp. Från att ha gällt inom 3 kilometer till vindkraftverket i början av 

1980-talet, så ändrades detta till inom 10 kilometer år 1985. Nya restriktioner kom 

1992 till de som bor i närliggande kommuner, såväl 1996 vilket kom att omfatta de 

som arbetar eller äger egendom i en kommun, men ej är boende där. Detta ändrades 

1999 till att omfatta hela Danmark, för att slutligen 2000 komma att gälla inom hela 

EU (Bolinger, 2001). De generösare geografiska begränsningarna vill regeringen 

kompensera genom striktare regler vid etablering, genom att koncentrera vindkrafts-

projekten till de platser där det blåser mest. I samband med detta har det införts inci-

tament för att ersätta äldre verk med nya som har högre effekt. Detta har dock inte 

haft någon större framgång hittills (Wizelius, 2007). 
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Den danska regeringen har kvantifierade och tidsbestämda mål för utbyggnaden av 

vindkraften (Wizelius 2007). Det första målet sattes till 1000 MW vindkraft till år 

2000. År 1996 sattes ett nytt mål om 1500 MW till år 2005, vilket dock nåddes redan 

år 1999. Ett mer långsiktigt mål sattes då om att till år 2030 ha 5500 MW varav 4000 

MW havsbaserat. Detta mål kommer enligt Wizelius (2007) att ha till följd att 50 % 

av Danmarks elproduktion kommer att utvinnas från vindkraft.  
 
Tyskland är det land som har störst andel vindkraft i världen (Bolinger, 2001). Trots 

relativt svaga vindresurser så har landet lyckats med en kraftig utbyggnad tack vare 

så kallade Feed-in tariffer, i Tyskland förkortat EFL. Detta ersattes av ett nytt Feed-

in tariffsystem som kallades EEG. Anledningen var för att anpassa sig efter gällande 

EU lagstiftning (Bolinger, 2001). 
 
I Tyskland finns i stort sett inga traditionella kooperativ som ägare till vindkraft. Den 

vanligaste investeringsformen är kommanditbolag med aktiebolag som partner (Bo-

linger, 2001). I jämförelse med Sverige och Danmark har investerarna i Tyskland 

ofta en kommersiell karaktär med betydligt större investeringar. Detta gör att det är 

en annan typ av investerare som i första hand förväntar sig vinst, och inte har samma 

intresse i miljömässiga eller kommunala och lokala frågor (Bolinger, 2001). 

 

3.3 Ägandeformer för vindkraft i Sverige 

Ett av Sveriges första stora kommersiella vindkraftverk byggdes på Näsudden på 

sydvästra Gotland och fick namnet Näsudden 1. Verket togs i drift 1983. Detta verk 

finansierades av statliga medel och ägdes av Vattenfall (Vattenfall, 2012b).  Andra 

stora elbolag som äger vindkraft idag är EON (2012) samt Fortum (2012). 
 
Vindkraftverk ägs inte bara av större bolag. Vissa ägs av privata företag eller av lant-

bruk, medan andra ägs av olika typer av föreningar eller bolag där allmänheten också 

har möjligheten att köpa andelar för att bli ägare. Det finns flera olika former av 

ägande där ett antal personer gemensamt kan äga ett eller flera vindkraftverk.  

 

3.3.1 Kooperativ 

Det finns olika typer av kooperativ. Wizelius (2009) skriver att en organisationsform 

är konsumentkooperativ som gynnar medlemmarna som konsumenter. Exempel på 

sådana är Konsum och OKQ8. Wizelius (2009) nämner även producentkooperativ 

som i sin tur gynnar medlemmarna som producenter. Exempel på dessa finns ofta 

inom lantbruket där det finns slakteriföreningar eller skogsbruket som har sågverk 

som är producentkooperativ, utöver dessa finns det även tjänstekooperativ som till 

exempel föräldrakooperativa daghem (Wizelius, 2009). Ett vindkraftskooperativ är 

ett så kallat kombinerat kooperativ då medlemmarna äger anläggningen som produ-

cerar el och samtidigt är konsumenter på elen som föreningen producerar. Vilket gör 

det till både producent- och konsumentkooperativ (Wizelius, 2009). 

 

3.3.2 Vindkooperativ 

Sveriges första gemensamt ägda vindkraftverk restes i februari 1990 vid Amfunds på 

Näsudden, detta verk ägdes av föreningen Gotlandsvind (Wizelius, 2010b). År 2009 

fanns 110 vindkraftverk i Sverige som ägdes av 70 kooperativ, med över 20 000 

medlemmar (Wizelius, 2010b).  
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Under 1990-talet så tog flera kommunala energibolag initiativ till att bilda föreningar 

och låta sina kunder köpa andelar. Exempel på sådana kommunala bolag var Var-

bergs Energi, Falkenbergs Energi, Örebro Energi och Göteborgs Energi (Wizelius, 

2010b). Ett annat alternativ är två stora kooperativ; Sveriges Vindkraftkooperativ 

Ekonomiska Förening, förkortat SVEF samt O2. Dessa har medlemmar från hela 

Sverige och bygger vindkraftverk i olika delar av landet.  
 
Ett vindkraftskooperativs syfte är att producera el för medlemmarnas egen förbruk-

ning (Bolinger et al., 2006; Wizelius, 2010b). Vindkraftverkets investeringskostnader 

delas upp i andelar och medlemmarna köper valfritt antal andelar, men inte fler än 

som motsvarar deras förbrukning. 

 

3.3.3 Samfälligheter 

Kring detta finns ett gemensamt intresse eller angelägenhet (Wizelius, 2010b). Bo-

stadsrättsföreningar kan till exempel förfoga över parkeringsplatser som samfällighet 

och fritidshusområden kan ha vägsamfälligheter. Wizelius (2010b) säger att en sam-

fällighet bara kan bildas av fastighetsägare, det vill säga ägare av villa, bostadsrätt, 

lantbruk eller företag som äger andelar. Det går inte sedan att köpa in sig i en samfäl-

lighet när den väl har etablerats, dock kan andelarna flyttas från en fastighet till en 

annan.  

 

3.3.4 Ekonomisk förening 

Det går också enligt Wizelius (2010b) att driva vindkraftverk som en ekonomisk 

förening. Denna är öppen för alla elkonsumenter, även de som inte är fastighetsägare. 

Det var Göteborgs Energi som bildade den första vindkonsumföreningen 1993. Den-

na förening äger idag fyra vindkraftverk i Göteborgs hamn (Wizelius, 2010b). 

 

3.3.5 Aktiebolag 

Aktiebolag som står som ägare för vindkraftverk fungerar på sedvanligt vis med ak-

tieutdelning till ägarna. Då vindkraftetablering kräver stora kapital, så innebär det att 

aktieköp kombineras med bundna lån. Det innebär enligt Wizelius (2010 b) att de 

som köper en aktie samtidigt lånar ut ett belopp till företaget. När detta sedan betalas 

tillbaka enligt en uppgjord amorteringsplan, så undviks därigenom dubbelbeskatt-

ning. 

 

3.4 Intressentmodellen 

Enligt Ax et al. (2005) bygger intressentmodellen på en ambition att uppfylla en till-

fredsställande vinst, vilken ska vara grundad på en viss kravnivå. Utgångspunkten i 

intressentmodellen är att företag har som önskan att uppnå ett stabilt förhållande till 

sin omgivning, så kallad jämvikt. Varje företag har ett visst antal intressenter, till 

exempel grupper av individer, andra företag, stat och kommun, som företaget i något 

avseende har kontakt med. 
 
Företaget och intressenterna lever i en slags symbios där båda är beroende av var-

andra (Ax et al., 2005; Brytting et al., 1993). Företaget ses som beroende av intres-

senterna och intressenterna som beroende av företaget (Ax et al., 2005).  
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Brytting et al. (1993) säger att företag kan beskrivas som en mötesplats mellan olika 

intressenter. Ett givande och tagande med bidrag sker mellan företaget och dess in-

tressenter. För att skapa en harmonisk atmosfär till att relationerna fungerar optimalt, 

så är kravet på företaget att ge något tillbaka i form av belöningar till sin intressent-

grupp. För att de i sin tur ska vilja vara aktörer som bidrar till företagets utveckling 

så skall belöningarna ha ett högre värde än bidragen (Ax et al., 2005; Brytting et al., 

1993). 
 
Ax et al. (2005) skriver att i intressentmodellen är företagets mål att tillgodose intres-

senternas krav. Målet kan därför sägas utgöra en kompromiss mellan intressenternas 

krav eller mål. Det kan även sägas att företaget inte har ett mål utan flera, vilket gör 

att intressentkraven i flera fall kan stå i konflikt med varandra. Kraven kan samman-

taget även vara så stora att det inte är möjligt att tillgodose dem till fullo. Ax et al. 

(2005) säger att en central uppgift för företagsledningen är att kompromissa, det vill 

säga göra avvägningar och prioriteringar mellan kraven, så att en balans uppnås mel-

lan intressenternas krav för att säkra företagets fortsatta drift och utveckling. Vissa 

krav från intressenterna kan på kort sikt vara ouppnådda. Den situationen hanteras 

genom att ett företag förhåller sig ”seriekopplat” till intressentkraven (Ax et al., 

2005). Vid en tidpunkt tillgodoses en intressentgrupps krav och vid en annan nästa 

grupps och så vidare.  
 
Samtliga intressenters krav tillgodoses, men vid olika tillfällen. Ax et al. (2005) be-

tonar vikten av att företaget i större utsträckning strävar efter att kunna tillgodose 

intressenternas krav på lång sikt. På så sätt minskar behovet av avvägningar och prio-

riteringar mellan kraven. Forslund (2009) skriver om huvudmannens intressen i för-

hållande till intressenternas intressen. Respektive syn på vilka mål som har hög prio-

ritet varierar ganska ofta, därför behöver ledningen för organisationen ta ställning till 

olika intressen då den ska formulera sina mål (se Figur 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 – Intressentmodellen 
 

(Källa: Kompetensbloggen, 2010) 
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 Ägare. Investerar kapital i form av pengar i organisationen och vill i gengäld 

ha någon form av avkastning. 

 Anställda. Bidrar med arbete vilket de vill ha betalt för. 

 Kunder. Betalar för att få varor och/eller tjänster. 

 Leverantörer. Bidrar med produkter och/eller tjänster vilket de vill ha betalt 

för. 

 Långivare. Investerar och kräver ränta på satsat kapital. 

 Stat och kommun. Förser organisationen med lokaler, utbildning, kommuni-

kationer m.m. I gengäld skall företaget göra rätt för sig i form av skatteinbe-

talningar och laglydnad. 

 Företagsledning. Bidrar med sina arbetsinsatser och vill ha bra lön för denna 

insats. 

 
 
Organisationen fortsätter existera så länge den lyckas motsvara förväntningarna hos 

dess intressenter, alltså att deras bidrag skall motsvaras av ett utbyte. ”Var och en 

måste få sitt” (Brytting et al., 1993 s.39). Brytting (2005) anser att vinstmaximering 

inte kan vara det enda målet. Övriga krav måste också bli tillgodosedda som goda 

arbetsförhållanden, låga priser, hög kvalitet, ekologisk balans, lojalitet i nätverket 

som är några av de olika intressenternas målsättningar, som ska upprätthållas. Detta 

kan enligt Brytting et al. (1993) skapa moraliska problem genom att den mest infly-

telserika intressegrupp med störst makt eller bidrag kan bli svårare att ersätta med 

andra alternativ, och på så vis får mest inflytande och sina krav tillgodosedda först.  
 
Brytting et al. (1993) säger att företaget är beroende av samhällsstöd i form av infra-

struktur, utbildning, kommunikationer etc. Samhället i sin tur är beroende av företa-

gets förmåga att skapa arbetstillfällen och bidra till skatteintäkter.  

Enligt Engels (2003) har det ökande intresset för etiska frågor inom näringslivet, 

gjort att även intresset och användandet av intressentmodellen ökat.  
 
Engels (2003) säger att överlag så kan intressentmodellen sägas beskriva varför före-

tag ska ta hänsyn till sin omgivning, det vill säga sina intressenter. En intressent kan 

vara någon eller något som i sin tur påverkas av ett företags verksamhet. Exempel på 

de mest inflytelserika är oftast kunder, anställda, ägare, ideella organisationer, staten, 

konkurrenter, leverantörer och media. Engels (2003) beskriver intressentmodellen 

som ett verktyg som kan användas för hur företag kan ta ett större socialt ansvar, och 

även bete sig etiskt försvarbart. Till detta ska även hänsyn tas till olika tolkningar av 

intressentmodellen inom näringslivet. 
 
Tolkning 1 – Moral inte lönsamhet 

Enligt den moraliska tolkningen säger Engels (2003), att företag i första hand måste 

ta hänsyn till de intressenter som har begränsade resurser och maktmedel för att kun-

na föra fram sin agenda till företaget. De starkaste intressenternas önskemål måste 

tillgodoses, dock så sker detta nästan automatiskt då de grupperna har sina egna 

maktmedel för att påverka företagen. För att visa sitt missnöje med företagets etiska 

agerande kan kunder sluta köpa företagets produkter, aktieägare kan sälja sina aktier 

och anställda kan gå ut i strejk eller säga upp sig. Ett konstaterande kan då göras en-

ligt moraltolkning av intressentmodellen, genom att företag ska ta hänsyn till intres-

senternas krav och intressen på grund av att företaget har en moralisk skyldighet att 

bete sig rättvist mot sina intressenter – stora som små, starka som svaga – oavsett om 

det är lönsamt eller inte. 
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Tolkning 2 – ”Might is right” 

Engels (2003) beskriver att ”varumärkestolkning är antagandet om att företag är be-

roende av sina intressenters förtroende för att nå lönsamhet”. För att förverkliga detta 

måste företagen leva upp till, eller till och med överträffa intressenternas krav på 

företaget. I jämförelsen mellan den moraliska tolkningen och varumärkestolkningen, 

ser Engels (2003) en skillnad att i varumärkestolkningen förespråkas att en större 

hänsyn tas till starkaste och mest tongivande intressegrupperna, medans den moralis-

ka tolkningen sätter de svagare och mindre inflytelserika intressenterna i centrum. 

Vilket ger två olika deviser ”might is right” eller ur den andres syn ”right is right”. 
 
Tolkning 3 – Innovation och produktutveckling 

I innovationstolkningen av intressentmodellen skriver Engels (2003) om riskerna i 

förhållande till varumärkestolkningen att bara fokusera på de starka och tongivande 

intressenterna, vilket i längden kan försvåra och begränsa företagets innovationspro-

cesser och framtida produktutveckling.  
 
Därför anser Engels (2003) det som viktigt att företag tar del av den kunskap och 

idéer som finns utanför företaget och dess närmaste intressenter. Med andra ord an-

vända sig av intressenter som vanligtvis inte har inflytandet att påverka och tillföra 

sin kunskap till företaget, det vill säga maktlösa, ointresserade, resurssvaga och all-

mänt negativt inställda intressenter i innovationsprocessen. När det gäller innova-

tionstolkningen så ligger intresset från företagets sida om att förbättra innovations-

processen, produktutvecklingen och lönsamheten inom företaget (Engels, 2003). 
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4 Empiri 

4.1 Den svenska elmarknaden  

Den svenska elmarknaden avreglerades den 1 januari 1996. Den nya lagen fick till 

följd att produktion, elhandel och eldistribution skiljs åt av olika bolag. Följaktligen 

kallas bolag som producerar el för kraftbolag, de som distribuerar el kallas nätbolag 

och de som handlar med el kallas för elbolag (Wizelius, 2007). Det är dock fortfa-

rande monopol på nätverksamheten, detta utförs av ett bolag som har fått så kallad 

nätkoncession. Medan handeln och produktionen har blivit fri och konkurrensutsatt. 
 
I Sverige infördes 1 maj 2003 ett system med elcertifikat. Tanken var att byta till ett 

marknadsorienterat system som utnyttjar marknadskrafterna, för att påskynda ut-

byggnaden av förnyelsebara energikällor (Cesar, 2012). Detta innebär att en produ-

cent av förnyelsebar energi får ett certifikat för varje MWh (1000 kWh) per år som 

de producerar. Elbolagen har i sin tur skyldighet att köpa certifikat som motsvarar en 

viss kvot av sin försäljning.  
 
Energiproducent kan då skapa inkomst genom att sälja sina certifikat till elbolagen 

(Cesar, 2012). Om inte en elleverantör uppfyller sin kvot får den betala en sanktions-

avgift. Nya anläggningar garanteras elcertifikat under 15 år. Kvotplikten under 2010 

var 17,9 %. I slutändan är det elkunderna som får betala för dessa certifikat, då kost-

naden läggs på elpriset. Detta motsvarade drygt 4 öre/kWh år 2010 (Wizelius, 2007). 

 
 
Rätt till elcertifikat har enligt Wizelius (2007) följande förnyelsebara energikällor; 
 

- All vindkraft, oberoende av storlek 

- Biobränslebaserad kraftvärme. Inklusive torv. 

- Ny vattenkraft 

- Småskalig vattenkraft 

- Vissa ombyggnader av befintlig vattenkraft 

 
 
Sverige och Norge har sedan den 1 januari 2012 en gemensam marknad för elcertifi-

kat. Detta betyder att handel med certifikat nu kan ske över nationsgränserna. Den 

gemensamma marknaden har som mål att öka elproduktionen från förnyelsebara 

energikällor med 26,4 TWh från 2012 till 2020, vilket motsvarar 10 % av de båda 

ländernas energiproduktion (Cesar, 2012).  
 
I Sverige är det Energimyndigheten som har ansvar för att förvalta och utveckla el-

certifikatsystemet, samt tillsynsansvar. Svenska Kraftnät är de som ansvarar för regi-

strering och kontoföring i Cesar, som är det svenska kontoföringssystemet (Cesar, 

2012). Priserna på certifikat styrs efter tillgång och efterfrågan.  

Den senaste tiden har priserna sjunkit. Medelpriset för ett certifikat var 2008 på 244 

kronor, medans medelpriset för perioden 2011-05-01 till 2012-04-30 var 203,40 kro-

nor (Cesar, 2012). 
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En elräkning består ett antal olika poster (se Figur 3). Dels betalas en avgift till nät-

operatören för brukandet av elnätet. Avgiften ska täcka kostnader för drift och un-

derhåll av nätet. Nätavgiften varierar beroende på boendes geografiska läge i landet, 

men brukar utgöra cirka 20 % av elräkningen. Sedan betalas själva elen per kWh. 

Denna betalas till elbolaget som levererar elen. Det tillkommer en avgift för elcertifi-

katen som läggs till elräkningen av elbolaget. Denna brukar utgöra 3 % av elräkning-

en. Skatt läggs på beloppen, detta varierar dock i olika delar av landet då energiskat-

ten är lägre i det så kallade inre stödområdet (Wizelius, 2010b). 
 
På hela beloppet läggs det sedan på moms, denna läggs på summan av nätavgift + el 

+ certifikat + energiskatt.  Elpriset varierar beroende på priset på el, certifikat och 

årstid. Även nätavgifter skiljer sig åt mellan olika bolag och delar av landet. Man kan 

välja att ha fast pris eller rörligt pris, denna del gäller dock endast elpriset som utgör 

ca 40 % av elräkningen (Wizelius, 2010b). 

 

 

 
 

Figur 3 – Elräkningens beståndsdelar 
 

(Källa: Wizelius, 2010b) 

 

 

Ägare till elnätet är enligt tredje kapitlets sjunde paragraf i ellagen skyldiga att anslu-

ta vindkraftverk till elnätet. Detta enligt den mottagningsplikt som beskriver nätäga-

rens skyldighet att ansluta kraftverk till nätet, om inte särskilda skäl föreligger. Dess-

utom får producenten en ersättning från nätägaren på dels värdet av energiförlusterna 

samt för värdet av reduktionen av de avgifter nätkoncessionshavaren har för annan 

nätinnehavares ledningsnät (Wizelius, 2010b).  
 
Den förstnämnde av dessa ersättningar kompenserar enligt Wizelius (2010b) de 

energiförluster som uppstår då elenergin produceras nära konsumenterna och därmed 

slipper man energiförluster i ledningarna, som uppstår då elen ska levereras en längre 

sträcka. Andra ersättningen är till för att när kraftverk levererar el inom ett nätbolags 

koncessionsområde, så minskar dess avgifter för att hämta el från regionnät eller 

stamnät. Dessa ersättningar är svåra att beräkna vilket får till följd att en schabloner-

sättning oftast utgår, som ligger på 2-3 öre per kWh.  
 
Wizelius (2010b) säger att ellagen skiljer på bolag. Bolag som producerar el och som 

säljer den, tillåter inte medlemmar i ett vindkraftskooperativ eller aktieägare i ett 

vindkraftsbolag att köpa sin el direkt från föreningen eller bolaget. Detta medför att 

föreningen eller bolaget måste samarbeta med ett elbolag.  
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Det finns tre modeller för ett sådant samarbete (Wizelius, 2010b); 1) Föreningen säl-

jer el som den producerar till ett elbolag. 2) Föreningen säljer el till ett elbolag. Se-

dan säljer elbolaget el tillbaka till medlemmarna. 3) Ett elbolag åtar sig balansansvar 

och den el som levereras från vindkraftverket dras av från medlemmarnas elräkning-

ar. Enligt ellagen ska ett avtal mellan elbolagen och Svenska kraftnät finnas om ba-

lansansvar, där konsumtion ska balanseras av produktion. Det är endast elbolag som 

har dessa avtal och för ett vindkraftskooperativ gäller det att ha ett avtal med ett elbo-

lag, som tar balansansvar för vindkraftverkets räkning (Wizelius, 2010b).  

 

4.2 Kostnader och intäkter  

Vindkraften är en kraftkälla som kännetecknas av höga kostnader initialt, men av 

relativt låga driftkostnader (Wizelius, 2010b). Vissa kostnader är länkade till vind-

kraftverkens placering. Till exempel om det behöver byggas ny väg eller dras långa 

ledningar till närmasta elnät. De främsta utgifterna för en vindkraftsinvestering är 

följande; 
 
Vindkraftverken; Enligt Wizelius (2010b) betalas i regel en handpenning vid beställ-

ning till leverantören på mellan 10-30 % av inköpspriset. Enligt Vestas (2012) tar de 

inte någon handpenning, utan finansieringen ser olika ut från kund till kund. Vägar 

och fundament; Det måste finnas väg fram till den plats där vindkraftverken ska pla-

ceras. Både för att kunna resa de, men också för att framtida servicefordon ska kunna 

ta sig till verken. En stor utgift är även verkens fundament. Dessa kan göras av leve-

rantören eller av ett lokalt byggföretag, med kompetens att tillverka fundament till 

vindkraftverk. Tillkommer gör också kostnader för färjetransport och mobilkran för 

resandet av verket (Wizelius, 2010b). 
 
Elinstallation; Det åligger vindkraftsägaren att stå för kostnaden att ansluta vind-

kraftverket till elnätet. Detta kan enligt Wizelius (2010b) göras av den lokala nätäga-

ren eller av en annan installatör. Det skall också dras fram en telefonlinje till verket.  

Markarrende; Vindkraftsägaren arrenderar vanligen marken av markägaren. Priset är 

en förhandlingsfråga, vanligtvis ligger den mellan 2-4 % av årliga nettointäkten för 

verket. I vissa fall har också markägaren möjlighet att få köpa andelar om verket ägs 

av en förening (Wizelius, 2010b). Projektering; Kostnaden för projektering varierare 

enligt Wizelius (2010b), beroende på hur mycket tid som behövs för projekteringen 

och den timlön som projektören debiterar, samt om projektet drabbas av överklagan-

den. Det gör att kostnaden för en projektering varierar mellan 100 000 till 250 000 

per MW.  
 
När väl sedan vindkraftverket är på plats tillkommer ytterligare kostnader för dess 

drift och underhåll. Exempel på dessa är service, försäkring, nätavgift och telefon 

(Wizelius, 2010b). I regel har vindkraftverken en garantitid på två år och då ingår 

service. Efter denna behövs dock i regel ett serviceavtal, där kostnaden för detta lig-

ger på cirka 40 000 per år för ett vindkraftverk på 1 MW effekt. Efter garantitiden 

behövs också ett fullständigt försäkringsskydd som innefattar maskin- ansvars och 

brandförsäkring. Kostnaden för detta ligger också kring 40 000 per år för ett motsva-

rande verk på 1 MW. 
 
Nätavgiften; En kostnad som elbolaget tar ut för att mäta hur mycket el som vind-

kraftverket levererar till elnätet (Wizelius, 2010b). Kostnaden för detta varierar bero-

ende på bolag, men brukar variera mellan 2000-7000 kronor. Tillkommer gör också 

kostnader för telefon på cirka 2000 kronor per år, samt fastighetsskatt.  
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Fastighetsskatten uppgår till 0,2 % av taxeringsvärdet vilket blir ca 14 000 för ett 1 

MW vindkraftverk som producerar 2 GWh per år. Eventuell tillsynsavgift från kom-

munen, kostnader för administration som ska sköta bokföring och försäljning av el-

certifikat måste finnas med i beräkningarna (Wizelius, 2010b).  
 
Ett alternativ till att projektera och bygga vindkraftverk är att köpa ett så kallat nyck-

elfärdigt vindkraftverk (Wizelius (2010b). Det innebär att investera i ett projekt som 

håller på att byggas, eller som har byggts. Kännetecknande för dessa är att priset som 

de säljs för är i relation till dess årsproduktion, i form av kronor per årskilowattimme. 

De intäkter som ägare till vindkraft erhåller, är dels från försäljning av el samt av 

försäljning av elcertifikat.  

 

4.2.1 Finansiering av vindkraft3 

Vad har långivarna för säkerhet vid finansiering av en vindkraftspark? Åsa J. anger 

att de har vindkraftsverken som säkerhet. Det skrivs ett avtal med en så kallad säker-

hetsöverlåtelse, vilket innebär att om vindkraftsägarna inte klarar av sina betalningar 

så tar banken över anläggningen med alla tillhörliga avtal som till exempel service-

avtal och markarrende. En annan säkerhet för finansiären är enligt Åsa J. att innan 

inträde i ett projekt, så har det gjorts vindmätningar och nödvändiga beräkningar på 

projektet. 
 
Hur bedöms risken jämfört med andra investeringar på landsbygden? Enligt Åsa J. så 

bedöms investeringar i vindkraft som en större risk jämfört med till exempel lant-

bruksfastigheter och skogsbruk, som oftast är lättare att sälja om det skulle behövas. 

På frågan om vad Swedbank anser om en konstellation som till exempel Lau Vind 

AB där det finns ett antal ägare i en park, svarar banken att för dem är det att föredra 

om det är så att ägande sprids till ett flertal ägare. Det är också en fördel om det är 

flera ägare som äger flera verk. Risken är då mycket mindre om det skulle inträffa 

exempelvis ett haveri på ett av verken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Detta avsnitt baseras på intervju med: Johansson Åsa, 2012-05-25, Swedbank. 
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4.3 Vindkraftsprojektör 

En vindkraftsprojektörs uppgift vid en vindkraftsetablering är att vara en person som 

informerar, kommunicerar och konsulterar med markägare, beslutsfattare, ideella 

organisationer och individer. Göra en bedömning av vilka förutsättningar, motståen-

de intressen och övriga hinder som kan försvåra en eventuell vindkraftsetablering, 

inom ett område som särskilt intressant för vindkraft. Svensk Vindkraft förening 

(2011) har på uppdrag av Energimyndigheten och tillsammans med Svensk Vind-

energi lagt fram riktlinjer som projektörer av vindkraft ska förhålla sig till i sitt sö-

kande efter lämpliga områden för vindkraftsetablering.  
 
Genom ett bestämt tillvägagångssätt ska projektörer uppträda efter följande normer 

enligt lista (Svensk Vindkraft förening, 2011); 
 

1. Vara en ”ambassadör” för vindkraften och ta ansvar för branschens rykte ge-

nom att erbjuda allmän information om vindkraft och arbeta för långsiktiga 

samt väl förankrade lösningar.  
 

2. Uppträda ärligt och öppet. Tillhandahålla väsentlig information om projektet 

så mycket som kan förväntas av en aktör på en konkurrensutsatt marknad.  
 

3. Se de som väsentligt påverkas av projektet, i första hand som en resurs för att 

tillsammans arbeta för att hitta långsiktiga och väl förankrade lösningar.  
 

4. Söka information om och kartlägga andra intressen om det finns konkurrens 

om platsen. Därefter värdera projektets intressen mot andras och om möjligt 

göra det i samråd med intressenterna.  
 

5. Informera om projektet och dess planer när det finns något av värde att fram-

föra så tidigt som möjligt och i en ordning anpassad till intressenternas på-

verkan och engagemang.  
 

6. Erbjuda dialog med intressenterna och se till att det finns lämpliga verktyg 

för det.  
 

7. Besvara alla frågor om vindkraft och projektet som kan anses vara rimligt.  
 

8. Ta ansvar för att informationen till intressenterna är tydlig, saklig, korrekt, 

avvägd i tiden och delges på ett sätt som mottagaren kan förstå.  
 

9. Genom hela projektet arbeta för att skapa goda förutsättningar för nya pro-

jekt.  

 

Ett exempel på en projektör är Eolus (2012), ett oberoende projektörs företag som 

etablerar vindkraftverk. Vindkraftsprojekt kan enligt Eolus (2012) delas in i tre faser. 

Först görs en förprojektering av den mark som är aktuell för etablering av vindkraft-

verk, för att se vilka förutsättningar platsen har för vindbruk. Kontakt tas med mark-

ägare, myndigheter och remissinstanser för att få en prövning av möjligheterna för en 

etablering samt skaffa sig kännedom om eventuella motstående intressen (Eolus, 

2012). 
 
Uppskattas projektet vara av intresse så tecknas arrendeavtal eller annan överens-

kommelse med markägare (Eolus, 2012). I projekteringsfasen skissas utformningen 

av parken, för att på så sätt kunna få ut optimal kapacitet. Hänsyn ska tas till eventu-

ell uppkomst av skuggor från verken samt ljudnivån. Finns närhet till nätanslutning 

och övrig infrastruktur?  
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Som till exempel vägar för att ta sig till området och eventuellt göra en vindmätning, 

för att få kunskap om hur vindtätt området är. Analys av insamlad vinddata samt 

produktionsberäkningar utförs därefter skickas remisser till berörda myndigheter och 

intressenter i samrådsförfaranden (Eolus, 2012). 
 
Ett upprättande av miljökonsekvensbeskrivning skapas, därefter görs en ansökan om 

miljötillstånd och miljöanmälan. Efter dessa instanser ansöker projektör om bygglov. 

Då alla nödvändiga tillstånd erhållits och godkänts går projektet in i den tredje och 

avslutande fasen, nämligen etablering (Eolus, 2012). 

 

4.4 Ny elkabel till Gotland 

I juni 2009 bekräftade Svenska kraftnät (2012) planerna på att anlägga en ny elkabel 

mellan Gotland och fastlandet. Målsättningen med den nya kabeln är att möjliggöra 

en storskalig utbyggnad av vindkraften på Gotland. Svenska kraftnät vill genom den 

nya kabeln få Gotland att för första gången bli kopplat till det svenska stamnätet. 
 
Svenska kraftnät (2012) skriver att utbyggnaden är beräknad som ett två stegs projekt 

om två länkar på 500 MW vardera. Länk nummer ett beräknas vara i drift under 2017 

och länk två 3-4 år senare. Det handlar om en investering som uppgår till ca 3,1 mil-

jarder kronor. I och med att nuvarande kabel nått sin maximala kapacitet, så är an-

läggningen av en ny elkabel helt avgörande för att utbyggnaden av vindkraft på Got-

land ska kunna fortgå.  
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4.5 Lau Vind AB4 

Lau Vind AB startades 2009 av 3-4 markägare, som då hade tänkt sig ett mindre pro-

jekt. Dock gjorde skalfördelarna att det expanderade till ett större projekt. Styrelsen 

hade ett informellt positivt möte med Länsstyrelsen och Region Gotland och bildade 

då Lau Vind AB hösten 2011. I dagsläget består Lau Vind AB av 20 markägare.  
 
Området för etableringen, som är 100 ha stort, ligger mellan de gotländska socknarna 

Lye och Lau. Området ligger inom ett av Region Gotland utpekat område som lämp-

ligt för utbyggnad av vindbruk. Inom området finns en 70 kW elnät, vilket är en stor 

fördel för nätanslutningen. Tanken är där att bygga sex stycken vindkraftverk. Dessa 

kommer att ha en totalhöjd på 150 meter vardera. Genom det tänkta området går det 

en kraftledning som kan ta emot den el som kommer att produceras (se Bild 1).  

 

 
 
Bild 1 – Etableringsområde 
 
(Källa: Lau Vind AB, 2012) 

 
 
Lau Vind AB har som målsättning att själva äga hälften av vindkraftverken. De 

andra önskas ha så lokalt ägande som möjligt. Det innebär att de boende i grann-

socknarna Alskog, Burs, Etelhem, Garda, När och Stånga kommer att erbjudas att bli 

delägare i vindkraftsparken. Som kompensation kommer de markägare som har mark 

inom en kilometer att erbjudas ett arrendeavtal, då deras mark påverkas av projektet. 

Markarrende för den mark som etableringen är tänkt att vara på är klart och påskri-

vet. Detta avtal ger markägarna 4 % av vindkraftverkens nettointäkt. Alla berörda 

markägare utom en har valt att också investera i Lau Vind AB. Av dessa 20 mark-

ägare är alla utom en bosatta på Gotland. Bolaget planerar även att 0,2 % av intäkter-

na går till en så kallad bygdepeng. 

                                                 
4
 Detta avsnitt baseras på ett informationsmöte i Lau bygdegård, 2012-04-18 samt intervjuer med: 

Petrén Lars, 2012-05-08, VD Lau Vind AB; Wickman Andreas, 2012-05-08, Projektör Wickman 

Vind. 
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Det som idag begränsar projektet är dels försvarsmaktens anläggningar, samt behovet 

av den nya elkabeln till fastlandet. Vad gäller försvarsmakten så är det deras väder-

radar och övriga utrustning som blir störda av vindkraftverken. Dock så pågår för-

handlingar med försvarsmakten och en lösning kan komma till stånd.  
 
En komplett Miljötillståndsansökan kommer att utarbetas och beräknas vara klar i 

slutet av 2012. Därefter så kommer myndigheterna att handlägga ärendet, vilket 

kommer att ta cirka ett år och därmed vara klart i slutet av 2013. Parallellt med hand-

läggningen kommer företaget att arbeta med finansiering och ägarstruktur. En upp-

handlingsfas kommer att påbörjas under slutet av 2014 och byggnationen beräknas 

påbörja i slutet av 2015. Detta förutsätter att projektet inte försenas av överklagan-

den, samt att den nya elkabeln till fastlandet är klar och i drift 2017 (se Figur 4). 

 

 
 

Figur 4 – Tidsplan för Lau Vind AB 
 
(Källa: Lau Vind AB, 2012) 

 

Lau Vind AB är idag ett projekteringsbolag. Detta bolag driver processen till dess att 

tillstånd och ”prislapp” är klart. Om ekonomin då är god bildar Lau Vind AB ”Sock-

enbolaget”. Detta bolag bildas som ett aktiebolag. Sockenbolaget får en offert att 

köpa 50 % av vindkraftsanläggningen då den är uppförd, samt 50 % av aktierna i Lau 

Vind AB. Anläggningen kommer att ägas av ett ägarbolag i form av ett enskilt bolag. 
 
Sockenbolaget går sedan ut till de närboende sockenborna om ett erbjudande att köpa 

aktier i sockenbolaget. Aktiekapitalet i sockenbolaget regleras så att vid en fullteck-

nad emission har bolaget det egenkapital som behövs, för att kunna anamma offerten 

från Lau Vind AB. Lau Vind AB övergår då till att vara ett byggbolag som ansvarar 

för byggnationen av vindkraftsparken. När detta bygge är klart så övergår Lau Vind 

AB till att vara ett driftsbolag, som sedan ansvarar för driften av vindkraftsparken. 

Om någon markägare säljer sin mark så kommer arrendet för projektet att följa med 

till nya ägaren. Om någon delägare vill dra sig ur så kan denne sälja sina aktier i bo-

laget. 
 
Den som projekterar detta projekt är Andreas Wickman. En gotländsk vindkraftspro-

jektör med många år i branschen. Enligt Andreas W. är det nu frågan om försvars-

maktens anläggningar som väntar på sin lösning. När detta är löst, och först då, görs 

vindmätningar i området. Detta då vindmätningar är en stor kostnadspost. Mätning-

arna kommer troligtvis att utföras med en mast med mätinstrument. Ett alternativ 

skulle kunna vara att de görs med ljudvågor, en så kallad Sodar. Detta är en metod 

som blir allt vanligare. Det kommer också att göras en geologisk undersökning, då 

det är ett krav från både långivare och tillverkare. 
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På frågan varför man valde att placera projektet i skogen anger Andreas W. flera 

skäl; 
 

- Området som regionen har utpekat som lämpligt för etablering av vindbruk 

har sin gräns där, vilket gör att man ”börjar i ena änden”. 

- Regionen har också som önskemål om ovanstående så man bäst utnyttjar om-

rådet. 

- Inkräktar inte på annan mark som har annat användningsområde. 

- Det är en fast bra mark med goda förutsättningar. 

- De markägare som äger marken där var de som tog initiativet till projektet. 

 

Vindparken kan beskrivas som en hybrid mellan ett större och mindre vindkraftpro-

jekt. Är detta modellen för framtida byggandet av vindkraft? Andreas W. svarar att 

detta kommer vara en av flera alternativ för att bygga vindkraft, och ett bra alternativ 

och möjlighet för lokalt ägande. Dock kommer det fortfarande byggas vindkraftverk 

av stora företag. 

 

4.6 Sammanfattning 

Den svenska elmarknaden avreglerades 1 januari 1996. Detta fick till följd att elpro-

duktion och eldistribution skildes åt och konkurrensutsattes. De stödsystem för vind-

kraft som funnits togs sedermera bort och ersattes av ett system med elcertifikat 

2003. För ägare av vindkraft blev då inkomstkällan dels att sälja den el som produce-

ras och att sälja elcertifikat. Att bygga en vindkraftsanläggning karakteriseras av 

höga investeringskostnader i byggskedet och relativt låga driftskostnader (Wizelius, 

2010b). För vindkraftsutbyggnaden på Gotland är det viktigt att den planerade elka-

beln byggs och är klar som planerat 2017, då inte fler projekt kan aktualiseras utan 

den (Lau Vind AB, 2012). 
 
Lau Vind AB som idag är ett projekteringsbolag, driver ett projekt om att få anlägga 

sex vindkraftverk på gränsen mellan socknarna Lye och Lau. Finansiering har här 

gjorts av lokala markägare, där alla förutom en också är delägare i vindkraftparken. 

De har som målsättning att parken till hälften ska ägas av markägarna och resterande 

av lokala innevånare i socknen, och även i grannliggande socknar genom det så kal-

lade Sockenbolaget. Aktierna i respektive bolag är ”fria” och kan fritt säljas efter 

ägarens eget tycke. Markarrendet följer så att säga med marken. Det finns inget krav 

på aktieägarna att låna ut pengar till bolaget. Risken ligger i om projektet inte för-

verkligas, då kommer insatsen till projekteringen att gå förlorad (Lau Vind AB, 

2012).  
 
Byggnationen beräknas starta i slutet av 2015. Hinder som ska passeras är enligt pro-

jektören Andreas W. idag försvarsmaktens anläggningar som ännu inte är löst, samt 

krav på den nya elkabelns entré. Vindmätningar kommer att genomföras först när 

försvarsfrågan blivit löst, eftersom det är en så pass stor kostnadspost. Området är av 

Region Gotland utpekat som ett lämpligt område för vindbruk och även att marken 

på det sättet utnyttjas bäst, genom att det inte inkräktar på någon mark med annat 

användningsområde. Den finansieringsmodell som Lau Vind AB antagit tror Andre-

as W. kommer att bli en allmän modell för lokalt ägande, men ser att i framtiden så 

kommer ägarstrukturen för vindkraft även då vara blandad. 
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5 Analys 

5.1 Utbyggnad 

Vid utbyggnaden av vindkraft i USA så har den europeiska modellen setts som en 

förebild, där lokala investeringar i vindkraft skapat ett större lokalt ägande. Fördelar-

na med lokalt ägande har visat sig främst genom lokala innevånares inställning till 

vindkraft som energikälla. Ett större intresse för att fler lokala investerare är inblan-

dade bidrar till ett ökat stöd för lokala vindkraftsprojekt, i jämförelse med de kom-

mersiella anläggningarna. I Sverige finns etableringsmål och en politisk vilja för ut-

byggnad av vindkraft. Energimyndigheten har utsett områden som särskilt lämpade 

för vindbruk, så kallade områden med riksintresse. Sveriges kommuner har därefter 

bestämmanderätt över hur marken exploateras. Idag finns 423 områden av riksintres-

se för vindbruk, med en sammanlagd yta på 10 000 km
2
. 

 

5.1.1 Förutsättningar för Gotland 

De senaste tio åren så har utbyggnaden enligt regionens mätningar av vindkraft på 

Gotland ökat. Vindbruket på Gotland idag omfattas av drygt 150 vindkraftverk med 

en installerad effekt på drygt 120 megawatt. Målsättningen för utbyggnaden både på 

land och inom regionens vattenområden är att komma upp i en årsproduktion av el på 

cirka 2,5 terawattimmar. På Gotland finns erfarenhet av vindkraft och ett lokalt för-

ankrat stöd för vindkraft, hos innevånare samt regionen. I regionens översiktsplan 

från 2010 antogs en vision för hur utbyggnaden av vindbruk skulle realiseras. Ut-

byggnadsområden för vindkraft har där lokaliserats och märkts ut, där Lau Vind 

AB:s projekt ligger i ett av dessa.  
 
Nuvarande elkabel till fastlandet har nått sin maximala kapacitet och behovet av en 

ny är ett krav, för att utbyggnaden ska kunna fortgå. Genom en ny kabel och en 

koppling till det svenska stamnätet, så kan Gotland bli en större exportör av elektrici-

tet genom de goda vindförhållanden som det geografiska läget erbjuder. Försvars-

maktens närvaro i form av flygvapnet och väderradarstationer som finns belägna på 

ön, är ett motstående intresse för utbyggnaden inom specifika områden som region 

och länsstyrelse utpekat som riksintresse. Försvarsfrågan är ännu inte helt löst, vilket 

orsakar ovetskap om eller när planerade vindkraftsprojekt kan realiseras.  

 

5.2 Lau Vind AB 

Idag har producenter av vindkraftsenergi två stycken inkomstkällor. Dels försälj-

ningen av el, samt försäljningen av elcertifikat. Priserna för båda dessa har under 

senaste tiden sjunkit, vilket skapar osäkerhet för nya vindkraftsprojekt. Investering i 

en vindkraftsanläggning kännetecknas av att vara kapitalkrävande inledningsvis, för 

att när väl anläggningen är i drift vara en förhållandevis billig elproduktionskälla 

(Wizelius, 2010b).  
 
För Lau Vind AB, som planerar sex stycken vindkraftverk kommer kostnaden för 

dessa att vara hög. Dock finns enligt Vestas möjligheten till skalfördelar när ett antal 

verk köps samtidigt (Vestas, 2012). Det tillkommer dessutom kostnader för att bygga 

verken i form av nya vägar och fundament, samt anslutning till elnätet.  
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Investeringarna för Lau Vind AB handlar totalt om cirka 200 miljoner kronor. När 

väl anläggningen är på plats tillkommer driftskostnader som service, försäkringar, 

markarrende etc. Dessutom betalar företaget ut en bygdepeng (Lau Vind AB, 2012).  

Då företaget har stora investeringar och endast en inkomstkälla som är försäljningen 

av el och elcertifikat, så är företaget ekonomiskt sårbart för låga elpriser. Förutsätt-

ningen för att kunna täcka sina utgifter och leverera vinst, är till stor del beroende av 

goda vindförutsättningar (Wizelius, 2007). Detta blir extra viktigt då elpriset är lågt.  
 
Den ägarmodell som Lau Vind AB (2012) har antagit för sin anläggning ger en 

mycket stor ägarandel åt markägarna, samt ett stort lokalt ägande. Detta skapar större 

inkomst för markägarna genom att inte endast arrendera ut marken, men det är sam-

tidigt ett större risktagande genom att de går in som delägare i ett så pass stort projekt 

(Bolinger et al. 2006). Initiativet till projektet kommer från markägarna. Projektet 

skapar en större möjlighet till lokalt ägande genom sin struktur (Lau Vind, 2012). 

Fördelarna med ett stort lokalt ägande är minskad risk för motstående intressen (Bo-

linger et al., 2006; Bolinger, 2001). Projektet kan dessutom stödja den lokala orten, 

genom utdelning av bygdepeng.  
 
För Lau Vind AB återstår nu två primära hinder. Det ena är försvarsmakten med sina 

anläggningar, som i dagsläget hindrar en utbyggnad. Andra hindret är att den plane-

rade elkabeln mellan Gotland och fastlandet blir färdig som planerat och i drift 2017. 

Om kabeln inte blir verklighet, så kommer projektet inte att kunna genomföras. Vid 

förseningar, så fördröjs också projektet vilket skapar osäkerhet. 

 

5.2.1 Intressenter Lau Vind 

 

 

 
 

 

Figur 5 – Intressentmodell för Lau Vind  
 

(Källa: Egen bearbetning) 
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 Ägare. De som är tänkt som ägare till vindkraftverken är det enkla bolaget 

Lau Vind. Bolaget kommer att till hälften ägas av Sockenbolaget och andra 

hälften av markägarna. Projekteringsföretaget Lau Vind AB kommer att bli 

ett driftsbolag och kommer att ha samma ägarstruktur som ägarbolaget. 

 Anställda. Huruvida någon kommer att vara anställd är i dagsläget inte klart. 

Men flera av de uppgifter som hör till att driva både driftbolaget, aktiebolaget 

samt sockenbolaget kommer att kräva någon anställd som sköter det admi-

nistrativa, eller så läggs det ut på uppdrag. 

 Kunder. I detta fall elbolaget GEAB som köper den producerade elen, samt 

de elbolag som köper elcertifikat. 

 Leverantörer. Ett flertal leverantörer är inblandade under projekterings- och 

etableringsfasen. Projektör som ansvarar för projekteringen, samt en tillver-

kare som levererar vindkraftverken. I vissa fall bygger tillverkaren fundamen-

ten, eller så gör ett lokalt byggföretag detta. Det behövs i uppförandefasen en 

kran för att resa verken. Till sist behövs det en leverantör med behörig elekt-

riker för att dra kablar till elnätet och ansluta dessa. 

 Långivare. I dagsläget är ingen långivare kontaktad. Lau Vind AB (2012) 

räknar med en belåning på 80 %. 

 Stat och kommun. Staten har tagit beslut på en utbyggnad av vindkraften i 

Sverige (Energimyndigheten, 2007a). Region Gotland och länsstyrelsen har 

avsatt viss mark genom en översiktsplan, och den mark som Lau Vind AB 

har planer att bebygga är en utpekad plats lämplig för utbyggnad av vindkraft. 

 Företagsledning. Vindkraftverken kommer att ägas av det enkla bolaget Lau 

Vind, som ägs av markägarna och sockenbolaget. Detta bolag kommer att ha 

en vald styrelse som ledning (Lau Vind AB, 2012).  

 

 

Företagsledningens uppgift blir att prioritera och göra bedömningar mellan de olika 

kraven för att göra intressenterna belåtna och uppnå en balans, för att företaget ska 

kunna fortsätta utvecklas. Brytting et al. (1993) skriver att företaget är i behov av 

stöd från samhället i form av infrastruktur, kommunikationer etc. Företaget bidrar i 

gengäld med arbetstillfällen och skatteintäkter. Bolinger (2001) skriver att en av de 

främsta anledningarna till ett ökat lokalt ägande av vindkraft, är att fler människor 

lokalt är engagerande i projekten och att några har ett ekonomiskt intresse i dessa. 

Vilket gör att stödet för projekten ökar i jämförelse med större kommersiella projekt. 

 

5.2.2 Bolingers modell 

Enligt Bolingers modell så är Lau Vind AB en lokalt ägd anläggning, eller på eng-

elska Community-Led. Detta kännetecknas av projekt som initieras, utvecklas och 

ägs av de som bor i trakten (Bolinger, 2001, 2004). Vad gäller Lau Vind AB så 

stämmer detta väl in. Andra förutsättningar för lokalt ägda anläggningar är specifika 

projekt och gemensam ort. Då Lau Vind AB:s projekt är klart specificerat vad gäller 

antal vindkraftverk, yta och ägande samt är avgränsat mot andra projekt, så räknas 

detta som ett specifikt projekt. Anläggningen planerar att ägas av de boende i sock-

narna där den ska byggas, samt angränsande socknar. Detta skapar ett lokalt ägande 

som i hög grad kan kategoriseras till förutsättningen gemensam ort.  
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Denna ägandeform kan ses som den ursprungliga för lokalt ägd vindkraft och dess 

betydelse har varit stor för utvecklingen av vindkraftsindustrin och marknaden (Bo-

linger, 2001). Denna ägandeform har dock varit på nedåtgående då den har haft sina 

begränsningar. Dock kan Lau Vind AB:s modell förändra detta, då det till stor del 

tillvaratar det lokala ägandets möjligheter och fördelar. Genom sin konstruktion som 

aktiebolag så är risken för de som äger anläggningen begränsad till investeringen och 

gör ingen personligt ansvarig. En styrka med lokalt ägd vindkraft är att det minskar 

eventuella motstående intressen. De som bor nära vindkraftverken är de som kommer 

att kunna tjäna på dem. Dels för att få möjligheten att investera i dessa, i fallet Lau 

Vind AB så blir det i det så kallade Sockenbolaget. Men också genom den planerade 

bygdepengen som kommer att betalas ut och på så vis gynna de socknar som ligger 

närmast belägna projektet.  
 
I Sverige finns även projekt av de två andra slag som presenteras i Bolingers modell 

(2001). De projektörsledda, som exempel det svenska företaget Eolus AB som pro-

jekterar och bygger vindkraft. Det finns också i form av investeringsfond som företa-

get O2, vilka säljer andelar och sedan bygger vindkraft på lämliga platser. Dessa an-

delar kan vem som helst köpa, vilket spridet ägandet. Investeringsformer har också 

sina fördelar. Ett företag som har god ekonomi och själva kan leda projekt från pla-

neringsfasen via projektering till att anläggningen byggs, har god kontroll över pro-

jektet och sedan möjligheten att driva eller att avyttra detta. Företaget O2 har den 

fördelen att många människor ges möjligheten att investera i vindkraft, detta oavsett 

varthän de bor. Dock saknar båda dessa ägandeformer den lokala förankring, jämfört 

med den modell som Lau Vind projektet innehar. 

 

5.3 Markägare 

Markägare som besitter områden med goda vindresurser, har möjligheter att kunna 

arrendera ut marken till en vindkraftsetablering. De markägare som innehar mark 

som dessutom är utpekat som riksintresse för vindbruk, har än större möjligheter att 

kunna arrendera ut sin mark. Genom den konstellation med markägare och lokalt 

ägande som Lau Vind AB har tagit fram, så ökar markägarnas möjligheter avsevärt 

att kunna tjäna mer pengar på sin mark. Detta genom att själva bli delägare till en 

vindkraftsetablering. 
 
En investering som detta innebär risker, men ger samtidigt större möjligheter för 

markägare att kunna tjäna mer ekonomiskt, än vad de skulle göra vid enbart en utar-

rendering. Det finns med detta fördelar också för övriga närboende, att få möjlighe-

ten att kunna investera i vindkraft. De som har vindkraftverken i sin närhet drar på så 

sätt störst fördelar av detta. Genom att bygden också får sig tilldelat en bygdepeng, 

kan den också dra nytta av etableringen.  
 
För markägare som tidigare endast arrenderade ut marken, eller fick köpa en mindre 

andel av anläggningen är detta en stor skillnad. Både i inkomstmöjligheter, men ock-

så i risk. Skulle exempelvis inte detta projekt bli verklighet, så har markägarna förlo-

rat sin insats i projekteringen. Lau Vind AB:s modell bör har stabilitet, även om nå-

gon väljer att dra sig ur projektet. De 20 markägarna kan när de vill sälja sina aktier i 

Lau Vind AB och skulle någon markägare sälja sin mark så följer arrendet marken, 

så det påverkar inte projektet. 
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Bolinger et al. (2006) beskriver tre olika modeller som markägare använt sig, vad 

gäller ägande av vindkraft. Genom att Lau Vind AB:s modell består av flera mark-

ägare som investerat kapital i vindkraftparken, som Bolinger et al. (2006) benämner 

som multiple local owner. Så har Lau Vind också lyckats åstadkomma ett tillräckligt 

starkt stöd bland den lokala befolkningen i socknarna, och på så vis lyckats minska 

utsikterna för motstående intressen.  
 
Bolinger et al. (2006) skriver om en ”flip” där markägare tar hjälp av en medfinansi-

är som står som majoritetsägare för vindkraftsprojektet under en tio års period, för att 

sedan ändras till ett lokalt majoritetsägande. Markägarna som investerat i Lau Vind 

har haft möjlighet till att investera ett tillräckligt stort kapital i vindparken, då i första 

hand till projekteringsfasen. Detta har gjort att ett extra stöd från en utomstående 

finansiär ej har varit nödvändig. 
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6 Slutsats 

De problemformuleringar som vårt arbete utgick ifrån; 

- På vilka sätt kan markägare förändra de ekonomiska villkoren vid en vind-

kraftsetablering? 
 

- Vilka möjligheter och hinder finns för markägare som själva väljer att etable-

ra vindkraft på sin mark? 

 

 

De markägare som innehar områden med goda vindresurser, har olika alternativ till 

att kunna tjäna pengar på en etablering av vindkraft på sin mark. Ett mer passivt och 

för markägaren säkert alternativ är att endast arrendera ut marken till kommersiella 

projektörer, som bygger vindkraftverken. Arrendeavgiften är på cirka 2-4 % av ver-

kens nettointäkt, om flera moderna verk är byggda så kan detta bli en bra affär utan 

någon risk. Om markägaren vill så finns många gånger möjligheter att få köpa in sig 

i vindkraftsanläggningen, särskilt om det är ett kooperativ som är ägare.  
 
I Lau Vind AB:s ägarmodell tar markägarna en ännu större del av ägandet, då de 

både är ägare av ett projekteringsbolag och ett ägarbolag. Som i detta fall äger hälf-

ten av de verk som planeras att bygga. Detta tordes medföra att inkomstmöjligheten 

ökar markant, samtidigt ökar risken betydligt jämfört med att endast arrendera ut 

mark. Detta då vindkraftsetableringar har ett antal hinder att övervinna innan de blir 

verklighet, medan projekteringsfasen har ett pris redan när det startar.  
 
Genom Lau Vind AB:s ägarmodell öppnas en möjlighet både för markägare att ta en 

större del av ägandet i vindkraftsanläggningen, som står på deras mark. Men också 

möjligheten för lokalbefolkningen att bli ägare av vindkraft. Möjligheterna är här 

stora, i jämförelse med att denna anläggning skulle ägas av ett större kraftbolag. 

Dock så ska ett antal hinder passeras innan en vindkraftsanläggning når etablerings-

fasen. Då stora delar av lokalbefolkningen är delägare i den planerade anläggningen 

så kommer det troligtvis inte att vara ett lika stort motstånd hos de närboende. En 

fördel för bygden är dessutom den bygdepeng, som årligen planeras att anläggningen 

ska leverera. Dessutom går elnätet igenom det tänkta etableringsområdet, vilket gör 

att anslutningen till elnätet inte blir något hinder.  
 
Det som är hinder för Lau Vind AB:s projekt idag är försvarsmaktens anläggningar, 

samt ett krav på en ny elkabel mellan Gotland och fastlandet. För andra planerade 

anläggningar på Gotland och i övriga Sverige kan svårigheterna se olika ut. Gemen-

samt för alla är dock det låga priset på el och elcertifikat, vilket gör att det krävs goda 

vindlägen för en etablering.  
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6.1 Framtida forskning 

Det som vi skulle finna intressant är en djupare analys av Lau Vind AB:s 

finansieringsmodell. Försöka få fram så konkreta uppgifter om företaget och 

projektet, då detta har kommit ytterligare några steg i utvecklingen. Detta då vi tror 

att denna modell kan vara mycket intressant för fler markägare, för att kunna få 

möjligheten att starta och utveckla vindkraftsanläggningar på sin mark. 

Vi tror också på att ytterligare utröna de hinder och möjligheter som finns för 

utbyggnad av vindkraften. Idag finns många parter och motparter för de som vill 

etablera en vindkraftsanläggning, en större och aktuell undersökning av dessa skulle 

vara av intresse.  
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Bilaga A – Presentation av respondenter 
 
Lau Vind AB 

Ett projekteringsbolag som bildades 2009 av 3-4 markägare, idag 20 markägare. 

Affärsidén är att anlägga en vindkraftpark på sydöstra Gotland, där lokala markägare 

och innevånare ska stå som huvudägare (Lau Vind AB, 2012) 

Svensk Vindenergi 

Svensk Vindenergi Ekonomisk Förening är en nationell branschorganisation för 

företag som arbetar med vindkraft och förnybar energi. Organiastionens medlemmar 

är kraftbolag, kommunala energibolag, projektörer, finansiella investerare, banker, 

advokatbyrårer, konsultföretag och leverantörer till vindkraftsbranschen (Svensk 

Vindenergi, 2012). Svensk Vindenergis uppgift är bland annat att förmedla 

vindkraftens och potential till allmänhet och politiker, samt utveckla strategier för 

vindkraftens tillväxt. 

Swedbank 

Swedbank har sitt ursprung i sparbanksrörselsen som grundades 1820. Bankens 

fokus har sedan start varit på närhet till kund och det lokala samhället. Swedbank är 

en fullsortimentsbank för privatpersoner samt företag, och är hemmahörande i 

Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Kundkretsens omfattning består av 

privatpersoner samt små och medelstora företag. Swedbank har ca 7,8 miljoner 

privatkunder och ca 531 000 företagskunder med 315 kontor i Sverige och över 200 

kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA, 

Kina, Ryssland och Ukraina. 

Vestas 

Dansk vindkraftstillverkare som anses som en av världens ledande inom sitt område. 

Bildades redan 1898 och var då en smedja. På grund av oljekrisen på 1970-talet, 

gjordes försök med att finna alternativa energikällor, i form av vindmöllor. Den 

första vindmöllan från Vestas kom på marknaden 1979 (Wikipedia, 2012) 
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Bilaga B – Effekt och energi 

Ett vindkraftverk har en så kallad märkeffekt (Wizelius, 2010b). Det är det maximala 

effektuttaget från verket. Dock går inte ett vindkraftverk för full effekt hela tiden, de 

flesta når maxeffekt vid vindstyrkor på 12-14 m/s. Vid lägre vindhastighet har vind-

kraftverk lägre effekt. Effekt har enheten Watt och vindkraftverk idag har så stora 

effekter som 2-5 MW (Megawatt). På 1990-talet låg effekterna på vindkraftverken 

betydligt lägre, från 150 kW i början av decenniet till 750 kW i slutet. En kilowatt är 

1000 watt och en megawatt är 1000 kW (se Figur 6). 
 
För att ange vindkraftverks produktion räknas effekten multiplicerat med tiden. En-

heten är Wh (watt-timmar). Ofta förekommande är att vindkraftsproduktion anges 

under ett år, enheten är då följaktligen Wh/år (Wizelius, 2007). En grov tumregel 

säger att ett landbaserat vindkraftverk med effekten 1 MW producerar ca 2 GWh/år. 

En GWh är 1000 MWh.  

 

Enhet Beteckning Antal Watt 

Kilowatt kW 1 000 W 

Megawatt MW 1 000 kW 

Gigawatt GW 1 000 MW 

Terawatt TW 1 000 GW 

 
Figur 6 – Tabell över effekt och energi  

 

(Källa: Egen bearbetning) 

 


