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Abstract

Increased use of battery storage- identification of
barriers and drivers

Catarina Molarin

The purpose of this work was to describe state of the electrical energy storage and to
highlight the barriers and drivers for electrical energy storage in Sweden today. 
Sweden's electricity grid will soon undergo major changes. A more decentralized
power grid and increased use of renewable energies demands new energy storage
technologies. The ability to store energy will therefore be critical in the electrical grid
that is now emerging. Battery prices have fallen drastically in the recent years and the
interest for large-scale electricity storage batteries has increased. Multiple applications
have been identified for large scale battery storage and there is an economic potential
in these techniques. Against this background, there is reason to examine the situation
of the development of electrical energy storage in batteries in the Swedish electrical
grid. The central question of this report is:
What barriers and driving forces can be identified for large-scale energy storage in
batteries?
To answer this ten interviews with an investigative interview method was made.
As a theoretical framework, a research project called “Infrasystemets dynamik” was
used. The researcher of that project is named Arne Kaijser and is associate professor
at the department of technology and business history at the Institute of Technology in
Stockholm. In his research Kaijser compares development of various kinds of large
technical systems with the infrastructure function. Examples of such systems are
transport, communications and energy.
 
Conclusions
In general it can be said that the participants considered it to be lack of interest and
obstacles in the regulations that so far has prevented energy storage towards the grid.
Initiatives from the Swedish Energy Agency was regarded to have been the only
driving force for the large scale battery storage up until now. Overall it was said in the
interviews that the elimination of obstacles in the regulatory environment and
continued battery development might be what affects the ability of electrical energy
storage in the future. 
Electrical energy storage will be needed and therefore it is important that long-term
political goals for electrical energy storage can be formulated. To do that a good and
broad debate is needed. 

ISRN UTH-INGUTB-EX-*-20**/00-SE
Examinator: Nora Masszi
Ämnesgranskare: Mikael Bergkvist
Handledare: Elias de Faire



 

 

Sammanfattning 

Produktion och konsumtion utav el behöver i varje ögonblick vara i balans. 

Väderberoende kraftslag såsom sol- och vindkraft har på grund utav väderväxlingar, 

oregelbunden och oförutsägbar elkraftproduktion. Detta ger upphov till en mängd 

obalanser i elnätet. Exempelvis kan det hända att det blåser mycket på natten varpå 

vindkraftverken producerar mycket el när de flesta människor sover och således inte 

använder speciellt mycket el. Detta är ett exempel på ojämnheter i elnätet som kan 

slätas ut med hjälp utav elektrisk energilagring. Det finns fler problem som 

elenergilagring kan bidra till att lösa. Dessa användningsområden har 

samhällsekonomisk potential och nyttan som dessa medför är bland annat, stabilisering 

av elnätet samt att kunna skjuta upp inverteringar i elnätet. 

Billigare och bättre teknik för elenergilagring samt ökad andel förnybar elproduktion 

har gjort att intresset för elenergilagring har på kort tid ökat drastiskt. Miljö- och 

energidepartementet har nyligen (september, 2015) upplyst om att regeringen avsätter 

medel för bidrag till anläggningar för energilagring i hushåll. Även Energimyndigheten 

får medel för en satsning på kommersialisering och utveckling av energilagringsteknik. 

Totalt inbegriper satsningarna 25 miljoner kronor 2016 och 50 miljoner kronor per år 

2017-2019.” (Miljö- och energidepartementet, Investeringar för klimatet, 2015) 

Politisk vilja och tydliga nyttor är en bra start för etablering av ny teknik, men därmed 

inte sagt att det är enkelt. Det är känt sedan tidigare kan vara väldigt svårt att ändra eller 

byta ut ett etablerat system. Bland annat är ju lagar och regler anpassade efter det redan 

etablerade systemet, människor kan känna sig osäkra på nyttan av eller säkerheten med 

den nya tekniken. Det spelar såklart stor roll hur människor som arbetar med 

förutsättningarna för den nya tekniken, värderar densamma. 

Problemformuleringen i denna studie lyder därför: 

Vilka hinder och drivkrafter kan identifieras för storskalig elenergilagring i med 

batterier? 

För att besvara problemformuleringen används i följande delfrågor: 

 Vilka uppfattningar finns kring vad som hittills möjliggjort eller förhindrat 

elenergilagring i Sverige? 

 Vilka hinder och drivkrafter kan identifieras kring pilotprojekt inom 

elenergilagring? 

 Vad uppfattas som faktorer som kan komma att påverka möjligheterna för 

elenergilagring? 
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En serie undersökande intervjuer genomfördes med människor som i någon form, 

yrkesmässigt har kontakt med ämnet elenergilagring med batterier. För att få med 

många olika perspektiv intervjuades personer med olika roller i samhället.   

Intervjuerna skrevs sedan ned och en innehållsanalys gjordes enligt kvalitativ 

forskningsmetod. Därefter användes forskningsresultat av Arne Kaijser som teoretisk 

referensram för att sätta detta examensarbete i ett större sammanhang. I sin forskning 

jämförde Kaijser utvecklingen av olika sorters stora tekniska system med 

infrastrukturfunktion. Kaijser kom fram till att vissa mönster verkar upprepa sig när nya 

tekniska system utvecklas.  

Resultat 

Vi står i någon mening inför ett systemskifte i elsystemet. Från politiskt håll finns en 

tydlig riktning emot elproduktion ifrån intermittenta förnyelsebara energikällor. Till 

denna elproduktion krävs det även systemtjänster för att kompensera för de problem 

som uppstår på grund utav energikällornas oförutsägbarhet. Sammanfattat: 

 Informanterna ansåg överlag att det som hittills förhindrat elenergilagring med 

batterier i Sverige, är brist på intresse, samt hinder i regelverken. Enskilda 

personer och initiativ ifrån Energimyndigheten sades vara det som hittills varit 

drivande för storskalig batterilagring.   

 Undanröjning av hinder i regelverken, samt fortsatt batteriutveckling ansågs 

komma att påverka möjligheterna till elenergilagring framöver. 

 Elektrisk energilagring kommer att behövas i allt större utsträckning och därför 

är det av vikt att långsiktiga politiska mål för elenergilagring kan formuleras. 

 För att kunna formulera bra mål för elenergilagring behövs en bred debatt. 

Debatten är igång men behöver antagligen breddas och fördjupas ytterligare.  
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1. Förord 

Före denna studie inte kunnat föreställa mig hur högaktuellt det är med elenergilagring. 

Jag hade visserligen en uppfattning om att elenergilagring var på tapeten och kanske 

inom kort kan introduceras i det svenska elnätet. Likt andra stora förändringar i elnätet, 

väckte detta min nyfikenhet.  

En uppsjö av rapporter bekräftade sedan också att det på flera håll i världen satsas 

politiskt på kraftig ökning av förnyelsebar elproduktion. Exempelvis konstateras det i en 

rapport ifrån Vinnova (2012) att detta politiska intresse har lett till att en allt högre andel 

av elproduktionen sker med exempelvis sol- och vindkraft. Vidare finns att läsa i 

rapporten att ett alltmer decentraliserat elnät och ökningen av andelen förnyelsebara 

energikällor ställer höga krav på nya energilagringstekniker och att förmågan att lagra 

energi därför kommer att vara kritisk i de elnät som nu växer fram. (Vinnova, Lösningar 

på lager, 2012). I en rapport ifrån ELFORSK konstateras att en förändring av de 

befintliga elnäten nu sker runtom i världen. Där beskrivs att elproduktionen blir mer 

intermittent och oförutsägbar då bland annat oljekraft och kolkraft ersätts av energi ifrån 

sol och vind. (ELFORSK, Förstudie Energilager anslutet till vindkraft, 2012). Likaså 

anser Europeiska kommissionen att energilagring kommer att spela en nyckelroll i att 

möjliggöra för EU att utveckla ett elsystem med låga koldioxidutsläpp (EUROPEAN 

COMMISSION, The Future role and challenges of Energy Storage, 2013). 

Rapportering likt dessa ovanstående, med ord som nyckelroll spädde ytterligare på den 

nyfikenhet jag haft för området och jag ville veta mer om vilka som verkar i området 

elenergilagring, om teknikerna och dess nyttor. Jag ville veta mer om debatten kring 

elenergilagring, för att på så sätt komma närmare en egen uppfattning om huruvida detta 

är bra för samhället att satsa på. Nu har många frågor fått svar och jag hoppas att detta 

examensarbete kan vara ett inlägg i en fortsatt debatt kring elenergilagring i det svenska 

elnätet. Den debatten behövs verkligen. 

Jag anade som sagt redan då att elenergilagring var aktuellt, men jag hade inte kunnat 

föreställa mig det fantastiska gensvar som jag senare fick vid sökandet efter informanter 

till intervjuserien. Tips och rykande färska dokument har generöst delats, vilket jag dels 

som att det finns många hjälpsamma personer, men också som att intresset för 

elenergilagring är mycket stort i dagsläget.  

Jag vill passa på att tacka alla som på olika sätt bidragit till att göra detta arbete trevligt 

och lärorikt. Jag har fått ett varmt mottagande i Stockholm på WSP avdelning elkraft 

och på WSP i Uppsala. Detta har inbringat trygghet och arbetsglädje. Jag är också glad 

att jag fick chansen att göra examensarbetet överhuvudtaget, det vill säga att någon 

accepterade det förslag om temat på examensarbetet som jag presenterade. Ett extra 

stort tack till min handledare Elias de Faire. Du har på ett betryggande, lugnt och 

beskedligt sätt agerat bollplank igenom hela examensarbetet. Tack!  



 

5 
 

1.1 Bakgrund 

Den senaste tiden har intresset för elenergilagring vuxit. Batteripriserna har sjunkit 

kraftigt och ökningen av förnybar energiproduktion har medfört ett ökat behov av att 

släta ut ojämnheter på elnätet. Att energikällor är så kallat intermittenta betyder att de är 

oregelbundna i sin elkraftproduktion och därmed bidrar till instabilitet i elnätet.  

Problem uppstår bland annat när elproduktionen är högre än konsumtionen. Exempelvis 

kan det hända att det blåser mycket på natten och vindkraftverken producerar mycket el 

när de flesta elkonsumenter sover och således inte använder TV, tvättmaskin, dator och 

så vidare.  

Lokalt kan energilagring förbättra hanteringen av distributionsnäten, reducera kostnader 

och förbättra effektiviteten. På detta sätt kan elenergilagring underlätta introduktionen 

av förnyelsebar energi, bidra till att minska koldioxidutsläpp och förbättra säkerheten 

och effektiviteten för transmission och distribution av el. I förlängningen kan 

elenergilagring också bidra till att stabilisera marknadspriser för elektricitet och 

samtidigt försäkra en högre säkerhet för energitillgång. (EUROPEAN COMMISSION, 

2013). Ett exempel på den politiska viljan att utveckla elenergilagring är ekonomiska 

satsningar. Miljö- och energidepartementet har nyligen (september, 2015) meddelat att 

regeringen avsätter medel för bidrag till anläggningar för energilagring i hushåll samt att 

Energimyndigheten får medel för att genomföra en satsning på kommersialisering och 

utveckling av teknik för energilagring. Totalt omfattar satsningarna 25 miljoner kronor 

2016 och 50 miljoner kronor per år 2017-2019.” (Miljö- och energidepartementet, 

Investeringar för klimatet, 2015) 

Det finns en uppsjö av tekniker för elenergilagring, batterier, svänghjulsteknik, 

pumpkraft är några exempel. Den senaste tiden har dock intresset för batterier vuxit i 

dessa sammanhang, detta på grund utav prisfall och förbättrad batteriteknik.  Med detta 

som bakgrund finns skäl att närmare undersöka situationen för utvecklingen av 

elenergilagring med batterier i det Svenska elnätet.  

Att lagra elenergi med hjälp av batterier är helt klart den mest omdiskuterade tekniken. 

Dock går experternas tilltro till framtida kostnadsreducering för batterier, starkt isär. 

(EUROPEAN COMMISION, 2013) 
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1.2 Problemformulering 

Sveriges elnät kommer inom kort att genomgå stora förändringar. Dessa är kopplade till 

ökning av andelen förnyelsebar energi, utbyggnad av elnätet samt att hela systemet är 

gammalt och delar av det behöver bytas ut. För att rikta satsningar på elnätet åt rätt håll 

behövs rimliga antaganden kring vilka tekniska utvecklingar som har chans att etableras 

på marknaden. Batteripriserna har sjunkit drastiskt de senaste åren och intresset för 

storskalig elenergilagring med batterier har ökat. Flera användningsområden har 

identifierats för storskalig batterilagring och det finns en samhällsekonomisk potential i 

dessa tekniker.  En fråga som därför är aktuell är därför: 

Vilka hinder och drivkrafter kan identifieras för storskalig elenergilagring i med 

batterier?  

1.3 Syfte 

Syftet är att på ett övergripande plan beskriva läget för elenergilagring i Sverige idag. 

Och att från olika håll belysa hinder och drivkrafter för elenergilagring. I studien ska 

olika perspektiv på elenergilagring lyftas fram och så många olika resonemang kring 

hinder och drivkrafter som möjligt ska presenteras.  

1.4 Frågeställning 

För att kunna besvara problemformuleringen används i följande delfrågor: 

 Vilka uppfattningar finns kring vad som hittills möjliggjort eller förhindrat 

elenergilagring i Sverige? 

 Vilka hinder och drivkrafter kan identifieras kring pilotprojekt inom 

elenergilagring? 

 Vad uppfattas som faktorer som kan komma att påverka möjligheterna för 

elenergilagring? 
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1.5 Definitioner och avgränsningar 

Termen batterilager inbegriper i denna rapport elektrokemiska batterier, kraftelektronik, 

hjälpsystem, kontrollsystem och skyddssystem. Normalt hör även en transformator till 

som transformerar upp spänningen från batterilager ut till elnät.   

Avgränsningar: 

 Tonvikten ligger i denna studie på storskalig elenergilagring med batterier. I 

många fall kan förutsättningarna för elenergilagring med svänghjul vara 

likartade eller helt överensstämma med förutsättningarna för batterilagring. Av 

det skälet kommer svänghjul tillåtas att i viss mån ta plats i studien  

 Syftet med studien är att beskriva läget för elenergilagring i Sverige idag.  För 

att göra detta krävs ändå en blick utåt för att se vad som är aktuellt 

internationellt. Det som försiggår i andra länder påverkar i hög grad vad som 

händer i Sverige 

 I denna rapport syftar ordet elenergilagring till att beskriva elenergilagring 

kopplat till förnybar kraft och den typ av elenergilager som används för 

elsystem. 

1.6 Förutsättningar  

Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng, motsvarande 10 veckors 

heltidsstudier. Studien initierades av författaren och genomfördes hos 

teknikkonsultföretaget WSP.  
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2. Bakgrund 

För att kunna följa med i resonemangen som förs i redovisningen av resultatet behövs 

förståelse för vissa bakgrundsfakta. Därför ges en beskrivning av elmarknadens aktörer, 

tekniker för elenergilagring, olika batterityper samt batterier inkopplade på elnätet. 

2.1 Övertoner och oönskad spänningsvariation 

På grund av en varierande effektproduktion samt styrning och reglering med 

kraftelektronik ger vindkraftverk upphov till störningar på elnätet. Långsamma 

spänningsvariationer orsakas av att vinden varierar beroende på både årstid och tidpunkt 

på dygnet. Detta ger påverkan spänningen i det lokala elnätet. Snabba 

spänningsvariationer kan också ge upphov till variationer i ljusstyrkan hos glödlampor. 

Detta är en störning som i kallas flimmer eller flicker. Tillverkare av vindkraftverk är 

skyldiga att tillkännage den grad av störning som ett vindkraftverk genererar. En 

experimentellt uppmätt störningsnivå används för att uppskatta det flicker som ett 

vindkraftverk ger upphov till. Flicker är ett större problem om det förekommer på högre 

spänningsnivå än på lägre spänningsnivå. Det har sin grund i att flicker överförs utan 

hinder utåt i nätet mot lägre kortslutningseffekt. Däremot avtar flicker från en källa 

långt ut i nätet uppåt i nätet mot ökande kortslutningseffekt. 

Kraftelektronik innehållande olinjära komponenter skadar den typiska sinusformen på 

spänning och ström. Övertoner i kraftsystemet leder till ökade förluster. Dessutom 

bidrar övertoner till förkortad livslängd av mekanisk utrustning vilken kan komma till 

skada eller haverera då övertoner och resonansfenomen samverkar. Övertoner kan också 

även störa kommunikation med kontroll- och skyddsutrustning.  

(ELFORSK, Anslutning av större produktionsanläggningar till elnätet, 2006) 

2.2 Elmarknadens aktörer 

De elmarknadsaktörer som är relevanta för denna studie är elkunden/konsumenten, 

energimyndigheten, Svenska Kraftnät, elhandlare och elnätsföretag. 

Elkunden har två olika avtal, ett med elnätsföretaget och ett med elhandlaren. 

Elnätsföretaget står för elöverföringen och elhandlaren är den aktör som elkunden köper 

elen ifrån. Elkunden är hänvisad till det elnätsföretag som har rättigheter i det område 

som denna är bosatt. Detta beror på att det på elnätssidan råder lokala monopol, det 

skulle bli för dyrt att bygga parallella nät så endast en aktör finns i varje område.  

Energimarknadsinspektionen[Ei] har i uppdrag att granska så att elnätsföretagen 

levererar med god kvalité och tar ut avgifter som är skäliga. Ei är en statlig myndighet 

som har tillsynsansvar över energimarknaderna och arbetar för att den svenska 

marknadens kunder ska tillgång till el, naturgas och fjärrvärme. Ei ska också bidra till 

att uppfylla de mål om en effektivare energianvändning och ökad andel förnybar energi.  
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Svenska Kraftnät (SvK) är ett statligt affärsverk med ett flertal varierande 

ansvarsområden. Finansieringen av verksamheten sker via de avgifter som betalas till 

Svenska Kraftnät för att få använda stamnätet. Det är stora elproducenter som står för 

dessa betalningar. Det är Svenska Kraftnät som har till uppgift att transportera el på 

stamnätet och till utlandsförbindelserna. SvK har uppsikt över stamnätet och ser till att 

det vid varje tillfälle finns en balans mellan elförbrukning och elproduktion i Sverige. 

Utöver detta arbetar SvK för att säkra landets elförsörjning för att klara olika kritiska 

situationer. De koordinerar även Sveriges dammsäkerhet.  

Elhandlaren köper och säljer el. Inköpen görs normalt från den nordiska elbörsen 

Nordpool och elens säljs därefter på den fria marknaden i konkurrens med andra 

elhandlare. En balansansvarig elhandlare har ett ekonomiskt ansvar för att tillförd och 

uttagen mängd el alltid är i balans i de elnätsnoder som omfattas av balansansvaret. Det 

är också möjligt att överlåta detta ansvar till ett specialiserat företag eller annan 

elhandlare. För att erhålla balansansvar fordras ett speciellt avtal med Svenska Kraftnät. 

I Sverige finns det omkring 160 elnätsföretag. Dessa äger elnätet och ansvarar för 

energitransporten över regionnäten och lokalnäten från produktionsanläggning till 

elkund. Ett elnätsföretag behöver ha koncession, ett tillstånd för att uppföra 

starkströmsledningar och det är Energimarknadsinspektionen som prövar och beviljar 

dessa tillstånd. (EI, Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer, 2015) 

2.3 Aggregator som ny aktör på elmarknaden 

Affärsmodellen aggregator tas upp i intervjuerna som genomförs i studien. Det handlar 

om en affärsmodell som ännu inte är införd på den svenska elmarknaden. En aggregator 

är en aktör som köper och/eller säljer energi ifrån småkunder och på detta nya sätt deltar 

på elmarknaden. (Power Circle, Energilager i energisystemet, 2014)  

En aggregator kan köpa energi av en aktör som vid tillfället har ett överskott och sälja 

till en aktör som vid tillfället har brist på energi. 

2.4 Tekniker för elektrisk energilagring 

En av de största teknikerna för energilagring är batterier. För elnätstillämpningar finns 

dock många alternativ och olika tekniker kan komplettera varandra. De olika 

lagringsteknikerna har väldigt olika förmågor, några passar bra för snabba förlopp och 

andra tekniker lämpar sig bättre för långtidslagring.  

Elektrokemisk lagring sker i olika typer av batterier medans kemisk lagring sker i väte. 

Genom att flytta exempelvis vatten till ett läge med högre lägesenergi och därefter 

utnyttja rörelseenergin för generering av el kan också mekanisk lagring användas som 

elenergilagring. Andra exempel på mekanisk lagring är svänghjul och tryckluft. Termisk 

lagring fungerar liknande fast med värme som energilager. Vid elektrisk lagring 

används magneter eller kondensatorer. 
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Ur både tekniskt och ekonomsikt perspektiv är det betydelsefullt att mäta ett 

energilagers effektivitet. RTE (Round trip efficiency) är ett begrepp som används för att 

ange hur bra ett energilager är på att lämna tillbaka den energi som från början har 

lagrats. (Vinnova, Lösningar på lager, 2012)  

𝑅𝑇𝐸 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑢𝑡

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑖𝑛
 

Det kan dock vara bra att tänka på att förluster även sker i andra delar av ett 

energilagringssystem och att det är systemverkningsgraden som är viktigast att hålla så 

hög som möjligt. 

2.4.1 Svänghjul  

I ett snabbt roterande svänghjul kan elektrisk energi ombildas till rörelseenergi via en 

motor som ger fart till hjulet. Svänghjulet driver sedan vid behov sedan en generator 

som saktar in hjulet och producerar elektricitet. Svänghjul finns till exempel i form av 

avbrottsfri strömförsörjning. Dessa kan leverera små mängder kraft under kort tid, några 

sekunder till några minuter. Svänghjul lämpar sig inte för lagring under längre tider. En 

stor fördel som svänghjul har är dess snabbhet och att de kan uppta energi på väldigt 

kort tid och även ge tillbaka energin lika snabbt. Detta är användbart för att förbättra 

elkvaliteten i ett elnät där meningen är att hålla en viss frekvens. (Vinnova, 2012)  

Svänghjul har en verkningsgrad på ca 95 procent. (IVA, Energilagring Teknik för lagring 

av el, 2015) 

2.4.2 Bränsleceller 

En liknelse som kan göras av en bränslecell är att det är som ett batteri som "tankas". 

Vätgas är det mest gynnsamma bränslet och det som enklast kan sönderdelas 

elektrokemiskt. Men vätgas är svårt att hantera och andra bränslen förväntas användas i 

större utsträckning, till exempel metanol, bensin eller naturgas. (Vinnova, 2012).  

Verkningsgrad vid användning av vätgas är 62-82 procent för processen ”effekt till 

gas”. (IVA, 2015) 

2.4.3 Pumpkraft 

Vid elöverskott pumpas vatten upp till vattenreservoarer och när det behövs ström får 

vattnet rinna ner för att driva en generator. (Vinnova, 2012).  

Verkningsgrad: 65-85 procent. (IVA, 2015) 
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2.4.4 Tryckluft 

Att använda komprimerad luft, tryckluft är ännu en teknik för energilagring. CAES står 

för Compressed Air Energy Storage och tekniken består i att luft komprimeras när det 

finns ett överflöd av elproduktion. Komprimerad luft kan till exempel förvaras i gamla 

gruvor och när el behövs expanderas luften och blandas med gas för att driva en turbin. 

(Vinnova, 2012)  

Verkningsgrad 42-54 procent - vanlig metod, 70 procent - avancerad adiabatisk metod. 

(IVA, 2015) 

2.4.5 Batterier 

För storskalig elenergilagring är batterier är den oftast använda och mest betydelsefulla 

energilagringsformen.  

Blybaserade batterier har en verkningsgrad på 60-95 procent, litiumbaserade batterier 

har en verkningsgrad på 85-100 procent, flödesbatterier har en verkningsgrad på 85 

procent och natriumsvavelbatterier har en verkningsgrad på 85-90 procent. (IVA, 2015) 

Förenklat kan det sägas att batteritekniken för elnät kan grupperas enligt följande:  

 Blybaserade batterier (Pb). 

 Litiumbaserade batterier (LiJon). 

 Natriumsvavel batterier (NaS). 

 Flödesbatterier och olika hybridvarianter. 

Den kanske viktigaste egenskapen för batterier är förmågan att hålla energi i förhållande 

till batteriets vikt. Detta kallas specifik energi. Ett mått på förmågan att hålla energi i 

förhållande till batteriets volym kallas istället energidensitet eller energitäthet. 

Förmågan att kunna lämna mycket effekt när det behövs är också viktig, likaså att klara 

många laddningscykler samt god verkningsgrad. Andra egenskaper som kan vara av 

vikt för batterier är att de inte läcker och möjligheten till återvinning. (Vinnova, 2012) 

De vanligaste typerna av batterier som kan komma ifråga för användning i elsystemet är 

bly/syra, litium och flödesbatterier. En kort genomgång av dessa följer nedan.  

Bly/syra  

Blybaserade batterier är robusta och har en låg kostnad, materialet är till 98 procent 

återvinningsbart. Dessa batterier har en låg energitäthet, de är alltså stora i förhållande 

till hur mycket energi de kan lagra. De har inte heller speciellt god förmåga att klara 

upprepade laddningscykler. I elsystemet passar de bra för att säkra avbrottsfri 

kraftförsörjning. (Vinnova, 2012) 
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Litium  

Litiumbaserade batterier har en hög energitäthet, är små och lätta men istället dyra. De 

används ofta i mobiltelefoner och bärbara datorer och de har exceptionellt hög 

verkningsgrad, över 90 procent. Den höga verkningsgraden medför ibland 

laddningsövervakning på grund utav säkerhetsskäl. Det litiumsalt som används i 

batterierna är brandfarligt och det krävs en robust utformning för att motverka risken för 

explosion och/eller brand. Det är lättare att ha kontroll på säkerheten i stationära 

tillämpningar än i handhållna enheter och i fordon. Energilagringssystem för elnät 

utvecklas snabbare som en följd av att batterier av typen litiumjon är av intresse för 

fordonsindustrin. (Vinnova, 2012) 

Flödesbatterier  

Flödesbatterier är uppladdningsbara batterier med låg energitäthet. De har förmåga att 

behålla god kvalitet under många laddningscykler. De har även snabb responstid, hög 

kapacitet och hög tolerans för överladdning och underladdning. Det finns tre typer av 

flödesbatterier Vanadin Redox (VRB), Zink Bromid (ZnBr) och   

Tetrasulfidbromidbatterier . Flödesbatterier har låg energitäthet och passar därför bäst i 

stationära utföranden. Fördelarna med dessa batterier är dock att de kan laddas i och 

laddas ur samtidigt, inte har något laddningsläckage, inte ger några utsläpp eller upphov 

farliga restmaterial. 

Zinkbromidbatterier hör till hybridflödesbatterier och används oftast för så kallad peak-

shaving, reservkraft och lastutjämning i mindre skala. Det finns gott om zinkbromid, 

som är en biprodukt från skaldjur. (Vinnova, 2012) 

NaS   

Vanliga applikationer Natrium-svavelbatterier (NaS-batterier) är lastutjämning och att 

tillfälligt senarelägga betydande investeringar i näten. NaS-batterier är relativt dyra men 

har istället en hög energitäthet, klarar tusentals laddningscykler och därmed är 

hållbarheten på dessa batterier cirka tolv till tjugo år. Cellerna i batteriet har en hög 

verkningsgrad och de består av billiga ofarliga material. Natrium är dock korrosivt, 

dessutom har batterierna hög arbetstemperatur. Detta gör att NaS batterier enbart passar 

för storskaligt bruk. (Vinnova, 2012) 
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2.5 Småskaliga kraftnät 

Informanterna som deltagit i denna studie nämnde vid ett flertal tillfällen microgrids. 

Dessa är småskaliga kraftnät som kan fungera självständigt. Användning av microgrids 

är en drivkraft för energilagringsmarknaden i Europa. (IVA, 2015) I dagsläget finns det 

många öar utan tillgång till fast elnät, där det används skeppad diesel eller gas för att 

generera el. Detta är en kostsam process och i vissa fall skulle det löna sig att istället 

satsa på ett micro grids och installera solpaneler eller ett vindkraftverk i kombination 

med ett batterilager. (IRENA, Battery storage for renewables: Market status and 

technology outlook, 2015) 

2.6 Aktuella batterilager 

Vid intervjuerna som genomfördes i denna studie berättas det om erfarenheter kopplade 

till två i Sverige belägna, batterilager. Det ena batterilagret stod färdigt på Orust i 

september 2015 och det är Västra Orusts Energitjänst som har ett 20 kWh energilager, 

som kombineras med solceller. Det andra batterilagret är större, på 75 kWh och det är 

Falbygdens energi som uppförde energilagret 2011.  

2.7 Teoretisk referensram 

För att analysera det insamlade materialet på ett meningsfullt sätt krävdes det att 

examensarbetet sattes i ett sammanhang. Som teoretisk referensram passade ett 

forskningsprojekt kallat ”Infrasystemets dynamik”. Resultatet av forskningsprojektet 

finns publicerat i en bok vid namn ”I fädrens spår” av Arne Kaijser, docent vid 

avdelningen för teknik- och verksamhetshistoria vid Tekniska Högskolan i Stockholm.  

I sin forskning jämförde Kaijser utvecklingen av olika sorters stora tekniska system med 

infrastrukturfunktion, i studien kallat infrasystem. Exempel på sådana system är 

transportsystem samt kommunikations- och energisystem. Kaijser framhöll i sin bok att 

det inte räcker att se infrasystem som tekniska system, utan att de måste ses som 

sociotekniska system. (Kaijser, I fädrens spår, 1994) 

”Lika väl som att de tekniska komponenterna i ett infrasystem måste vara noga 

anpassade till varandra, måste även de tekniska institutionella delarna vara anpassade 

till varandra.” 

Arne Kaijser, 1994 

Kaijser ansåg också att de som vill påverka eller styra ett infrasystems framtida 

utveckling måste ha en förståelse för infrasystemets egen dynamik. Det gäller att ta 

hänsyn till vilken fas i livscykeln som systemet befinner sig i. (Längre fram kommer en 

genomgång av Kaijsers uppfattning om de skeden som ett infrasystem ofta genomgår.) 

Beroende på i vilket skede ett infrasystem befinner sig i så skiljer sig nämligen de 

grundläggande problemen sig åt avsevärt.  
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Vidare ansåg Kaijser att politiker och andra som vill åstadkomma en ändrad riktning för 

ett infrasystem också måste ta hänsyn till den stora tröghet som ett infrasystem 

efterhand uppnår. Denna tröghet har både tekniska och institutionella grunder. Det är 

svårt att åstadkomma en ändrad riktning av ett infrasystem mot de etablerade aktörernas 

vilja. En medveten, långsiktig strategi och en bred arsenal av styrmedel behövs för 

detta. Tre aspekter av den institutionella utformningen är enligt Kaijser av särskild 

betydelse. Dessa är ägarförhållanden, organisationsstrukturen samt lagar och regelverk. 

Enligt Kaijser finns det ett behov av att staten formulerar tydliga mål och strategier för 

systemens utveckling. Behovet är särskilt starkt när infrasystemen är i en förändring i en 

rad avseenden. Tvära kast från valperiod till valperiod eller handlingsförlamning hos 

politiker kan uppstå på grund utav motsättningar i grundläggande värderingar. Detta är 

ytterligare ett skäl för att försöka formulera långsiktiga mål och strategier.  

Nedan ett citat angående vad som krävs för att kunna formulera långsiktiga mål och 

strategier för utvecklingen av infrasystem. 

”En förutsättning för detta är att det initieras en bred politisk debatt där olika 

framtidsvisioner bryts emot varandra. Som underlag för en kvalificerad debatt krävs 

oberoende studier och utredningar som utifrån skilda utgångspunkter och värderingar 

skisserar alternativa framtidsvisioner och vägar att nå fram till dem.” 

Arne Kaijser 1994 

Vidare behövs det även strategier och resurser för att uppnå målen. De resurser som 

behövs är kunskap, kompetens och kapital. Staten ska ha ett övergripande ansvar för att 

dessa resurser finns i tillräcklig utsträckning.  

Kaijser anser att samtliga infrasystem går genom tre skeden. Det första skedet är 

etablering, det andra är expansion och det tredje skedet är stagnation. Även om 

tidslängden och innehållet skiftar beroende på typ av infrasystem, finns det ändå vissa 

förenade drag i de utmaningar och problem som kan uppstå vid utvecklingen av ett 

infrasystem. (Kaijser, 1994) 

I etableringsskedet står infrasystemet inför ett flertal osäkerheter. Dessa måste 

överkommas för att systemet ska ha möjlighet att etableras. Det finns ofta ett redan ett 

fungerande, etablerat system som tillhandahåller likartade användningsområden till ett 

bättre pris. På grund utav detta kan det vara svårt att se syftet med att etablera ett nytt 

infrasystem. Dessutom behövs det oftast initialt, stora kapitalsatsningar för att bygga 

upp systemet. (Kaijser, 1994)  

I expansionsskedet, har tekniska och institutionella flaskhalsar har stor påverkan på 

infrasystemet och dess utveckling. Kaijser menar att de institutionella flaskhalsarna för 

elnätssystemet oftast har bromsat systemets utveckling. I expansionsskedet uppstår 

också ibland större omställningar, kallade genomgripande systemförändringar, som 

oftast ger infrasystemet en skjuts i ny riktning. De aktörer som betalat mycket för att 
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etablera sig affärsmässigt mot det gamla infrasystemet har mycket att förlora och det är 

troligt att dessa kommer att protestera. Exempelvis gällde detta i valet mellan likström 

och växelström. Som drivande faktorer för att ett system ska expandera nämner Kaijser 

att ju större ett infrasystem blir desto billigare blir dess tjänster (Economic scale). Han 

gör jämförelser med att det krävs en lägre investering per kW att bygga en större 

anläggning än en mindre. En annan faktor som varit drivande för infrasysems 

expandering är att ju fler som använder systemet desto större användning får också varje 

enskild konsument (Economies of scope). Som exempel hänvisas till telefaxsystemets 

utveckling på 1980-talet. Då var värdet av en telefax inte så stor i början när det fanns få 

andra användare att kommunicera med. (Kaijser, 1994) 

I stagnationsskedet har infrasystemet nått sina gränser geografiskt och 

marknadsmässigt. Huruvida en stagnation leder till en tillbakagång eller en stabil 

mättnad beror till stor del på om systemet tillhandahåller unika tjänster eller ej. (Kaijser, 

1994) 

3. Metod 

Detta är en studie av kvalitativ karaktär. I detta delkapitel beskrivs design och 

genomförande av examensarbetet. 

Utformning: 

  Det första som gjordes var en instudering av aktuella dokument rörande 

elenergilagring. I samband med detta påbörjades även kontaktandet av 

potentiella informanter.  

 En undersökande intervjumetod användes för att öppna för möjligheten att få 

fram ny information som författaren inte kunnat läsa sig till.  

 En serie intervjuer genomfördes, transkriberades, sammanställdes och 

analyserades.  
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3.1 Design 

Denna studie genomfördes med en fenomenografisk ansats, vilket motsvarar syftet att 

urskilja olika aspekter av fenomenet elenergilagring med batterier. Inom 

fenomenografin är det grundläggande att särskilja ”hur något är” och ”hur något 

uppfattas vara”. I detta examensarbete är det informanternas olika resonemang som står 

i fokus. Den oftast använda datainsamlingsmetoden vid studier av ett fenomen är 

intervjuer, vilket valdes som metod även i detta examensarbete. Utformningen av de 

semistrukturerade intervjuerna har enligt kvalitativ metod bestått utav ett antal 

förutbestämda frågor med varierande följdfrågor. Vidare användes också en kvalitativ 

innehållsanalys, där meningsenheter identifierats vid upprepad läsning av en text (de 

transkriberade intervjuerna). Meningsenheterna kodades därefter och sorterades i 

kategorier utifrån likheter och olikheter. (Värdering och syntes av studier utförda med 

kvalitativ analysmetodik, Statens beredning av medicinsk utvärdering, 2014) 

3.2 Instudering 

För att först bilda en aktuell uppfattning av den kontext som fenomenet elenergilagring 

med batterier befinner sig i, söktes aktuella rapporter om elenergilagring. Många 

informanter bidrog här med värdefulla tips på högaktuella dokument rörande 

elenergilagring. Instuderingsmaterialet till bakgrunden i denna studie kommer ifrån 

organisationer med olika funktioner i samhället bland annat ifrån Svenska Kraftnät, 

Energimyndigheten, VINNOVA, Elforsk, ABB, Europeiska kommissionen med flera. 

3.3 Datainsamling 

Intervjuformen i denna studie har som tidigare nämnts, varit semistrukturerad. En 

intervjuguide användes (se bilaga B). En semistrukturerad intervjuguide skickades före 

intervjuerna ut till alla informanter. Där informerades de om att det fanns möjlighet att 

vara anonym om så önskas. Informanterna fick också veta att de skulle få chans att 

verifiera det sammanställda resultatet av intervjuerna för att se att inga missförstånd 

eller felaktiga citeringar ägt rum. Detta bidrog eventuellt till en mer avslappnad intervju 

där fler informanten kanhända pratade mer öppet. Den semistrukturerade formen på 

intervjun gav möjlighet för anpassning efter vad som kom upp under de olika 

intervjutillfällena. Samtliga intervjuer har genomförts via telefon och samtliga intervjuer 

har spelats in efter medgivande från informant. Intervjuerna varade mellan 20 och 45 

minuter. 
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3.4 Urval och kontakt  

Den metod som användes för att hitta informationsrika personer kallas snöbollsurval. 

Via e-post kontaktades ett antal personer med frågan om vem man borde tala med. På 

detta sätt ökade ”snöbollen” i omfång när nya informanter påträffades. De personer som 

sågs som värdefulla av flera informanter är speciellt viktiga. Inom kvalitativ 

forskningsmetodik förekommer det inga regler för urvalets storlek, utan urvalet avgörs 

av informationsbehovet. En ledsagande grundregel vid datainsamling är datamättnad, 

vilket betyder att mängden införskaffad data som fordras för en specifik studie varierar 

beroende på hur fort forskaren bedömer att man har kommit till det stadie då mer 

datainsamling inte ger ny kunskap. I denna studie medverkade tio stycken informanter, 

vilket var det maximala antal informanter som ansågs rimligt i relation till omfattningen 

av examensarbetet. När intervjuerna hade genomförts konstaterades att materialet gav 

en viss grad av datamättnad då många argument återkom och få nya uppgifter tillkom 

vid de senare intervjuerna. (Statens beredning av medicinsk utvärdering, 2014)   

3.5 Dataanalys 

En kvalitativ innehållsanalys var en passande metod för analys av datamaterialet. Efter 

ett intervjutillfälle med en informant transkriberades ljudupptagningen av intervjun 

noggrant. Textdokumentet lästes sedan igenom ett flertal gånger för att få en djupare 

förståelse. När alla intervjuer var genomförda, transkriberade och lästa ett flertal gånger 

var det dags att bryta upp texterna för att urskilja meningsbärande enheter. Därefter 

kondenserades de meningsbärande enheterna till kärnfulla kortare textstycken. En 

beteckning av den meningsbärande enhetens betydelse gavs vid en efterföljande 

kodning. Dessa koder angavs för varje meningsbärande enhet, som därefter klassades 

efter likheter och olikheter i ett antal kategorier. Vid innehållsanalysen får inget 

underlag uteslutas på grund utan att det inte finns någon passande kategori. Material får 

inte falla emellan två kategorier eller passa in i mer än en kategori (Statens beredning av 

medicinsk utvärdering, 2014) 

3.6 Etiska överväganden 

Några informanter uttryckte oro för att deras personliga åsikter ska tolkas som 

ställningstaganden från de organisationer de arbetar för. Av det skälet framgår inte i 

resultatet vilken informant som uttryckt vad. Endast om själva innehållet i intervjun 

avslöjar vilken informant som uttryckt en åsikt, eller vid citering, har namn på 

informanter publicerats.  
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4. Resultat 

Här redovisas de analyserade sammanställda intervjuerna. Vid intervjuerna har vissa 

teman återkommit, dessa teman står nu som rubriker i det sammanställda materialet. 

Ännu en gång betonas det att detta arbete syftar till att belysa olika uppfattningar kring 

hinder och drivkrafter för batterilager. Ambitionen har varit att redovisa informanternas 

resonemang, inte att värdera resonemangen. En grupp om tio individer som alla har 

någon koppling till elenergilagring utgjorde gruppen av informanter (se bilaga A).   

4.1 Batterilagers betydelse för elnätet 

Informanterna i denna studie har berättat att det svenska elnätet står inför stora 

förändringar. Dessa är främst: 

 Ökad installation av intermittenta energikällor, främst vindkraft. 

 Utbyggnad av elnätet. 

 Förnyelse av elnätet på grund utav att vissa delar börjar bli väldigt gamla. 

Vid intervjuerna påtalades det att elenergilagring med batterier kan vara till nytta vid 

samtliga av dessa tre förändringar. Argumentet som framfördes för utveckling av 

elenergilager var att elnätet i Sverige ska kunna användas på ett mer effektivt sätt.  

Det förklarades att när tillräckligt hög andel av energikällorna i elsystemet är 

intermittenta så kan batterilager bidra till fortsatt god elkvalitét. Det finns ingen 

installerad teknik i kraftsystemet idag som snabbt nog kan balansera tillgång och 

efterfrågan, sade en informant. Informanten utvecklade resonemanget med att det krävs 

en ny snabb teknologi, exempelvis svänghjul eller batterier för att bygga ut med mycket 

mer vindkraft och solceller. Att batterilager kan användas till att filtrera bort övertoner 

och reglera reaktiv effekt påtalades av några informanter och det sades även att väldigt 

snabb frekvensreglering är genomförbar med hjälp av batterilager.  

Ett användningsområde som många informanter tog upp var nätförstärkning. Exempel 

som gavs var att nätförstärkningen då skulle kunna göras vid en anslutning som är 

intermittent såsom sol- eller vindkraft. En informant berättade om att Tekniska Verken i 

Katrineholm nyligen valt att använda sig av batterilager i kombination med smart 

mjukvara. Detta för att undvika att deras distributionstransformator bottnar vid hög 

produktion från ansluten vindkraft. Informanten berättade att Tekniska Verken på detta 

sätt har förskjutit en nätinvestering och dessutom fått ner effekttoppsproblem. 

Informanten fortsatte resonemanget och sade att det även är möjligt att stärka upp nätet 

lokalt med kraftelektronik, elenergilager och solel istället för att investera i nya 

linjeväxlare och väldigt stora transformatorer. De två batterilager som informanterna i 

detta examensarbete har kommit i kontakt med uppges ha fungerat väl. 
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”Mitt främsta budskap hela tiden är, det fungerar. Det är inte det som är problemet. 

Vill ni ha energilager eller inte? Tekniskt sett är det minsta problemet, det är så med det 

mesta. Elbilar fungerar perfekt men vill man ha det i samhället eller inte?” 

Lars Ohlsson 2015 

Systemtjänsterna uppgavs vara samhällsekonomiskt intressant och nämndes som en 

lösning på nätproblem. En informant menade att med ett så kallat energy cloud 

(Energimoln- att med hjälp av mjukvara kontrollera och kommunicera aktuell status på 

elnätet, exempelvis effekttoppar.) blir det möjligt att dra ner på den gemensamma 

infrastrukturen och istället stärka den lokala kontrollen och flexibiliteten.  

4.2 Batterilager och framtiden 

Det framfördes att elpriset med tiden kommer att stiga, eftersom kärnkraften antingen 

kommer att fasas ut eller byggas om. Många informanter berättade att batteripriserna 

har sjunkit drastiskt de senaste åren. De flesta av informanterna ser det också som 

rimligt att priset på batterier fortsatt kommer att sjunka. Argumentet som oftast 

framfördes för detta var att marknaden för batterier och kraftelektronik växer och att 

detta i sin tur leder till ökad produktion och sänkta produktionskostnader. Många 

informanter tog även upp att fortsatt batteriutveckling kan leda till nya 

batteriteknologier med längre cykellivslängder och lägre pris. 

Det berättades att Tyskland nyligen har infört subventioner för batterilager och att 

Tysklands tidigare subventioner till solceller skapade en marknad. Några informanter 

sade att det mot denna marknad har kunnat ske en produktutveckling och att de tyska 

subventionerna bidragit till snabbare teknikutveckling. Informanter sade också att de 

senaste årens batteriutveckling med högre energitäthet och därmed lättare batterier, har 

lett till att fler tillämpningar kan göras mobila och att fler tillämpningar för batterier har 

lett till en ökad efterfrågan och produktion, med sänkta produktionskostnader som följd.  

Malin Hansson på Power Circle framförde att tiden faktiskt nu är mogen för 

batterilagring i större skala.  

”Priset är inte ett hinder längre, utan attityden till priset. Man tror att det är 20 år 

fram, men det är nu. Den bilden försöker vi på Power Circle sprida, att vi är här nu. 

Batteritekniken finns. Man blir lite klappad på axeln. Det här är verkligen 

superintressant det bli spännande att se vad som händer om 20 år. Men det är nu”. 

Malin Hansson (2015) 
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Vidare har informanter berättat att begagnade fordonsbatterier är användbara som 

elenergilager i fastigheter. Detta sades kunna bädda för en ny marknad med begagnade 

billigare fordonsbatterier när elbilsmarknaden expanderar. Exempel gavs på ett Svenskt 

företag som redan idag jobbar med detta. I intervjuerna berättades det att tack vare ny 

kraftelektronik är det möjligt att kombinera ett gammalt batteri med ett nytt. 

Även möjligheten att använda elfordon som batterilager togs upp av informanterna. De 

uttryckte att den sådan utveckling potentiellt kan förända elsystemet kraftigt. En 

informant sa att om en generation batterier med lägre pris och fler laddningscykler 

skulle inta marknaden, så skulle det bli möjligt att använda elfordon som batterilager. 

Ett hinder som informanten lyfte fram för användning av elfordon som energilager var 

att det kan bli kostsamt för elbilsinnehavaren, eftersom att batteriet försämras vid 

upprepade laddningscykler. Sedan utvecklades resonemanget med att om det blir 

möjligt att byta batteri utan individuell kostnad så skulle det kunna vara en lösning. 

Informanten berättade att det i USA tittas på detta. 

En informant sade det att en mängd nya tillämpningar för batterilager har introducerats 

de senaste åren. För att exemplifiera detta berättade informanten att ett fastighetsbolag i 

Göteborg kommer sätta upp elenergilager på nybyggda fastigheter med solceller. En 

annan informant tog även upp att det finns vindkraftsturbiner med inbyggda batterilager 

och att det nu finns tankar om att vindkraftsaktörerna behöver ta mer eget ansvar över 

sin prognostiserbarhet. Ett annat exempel som ett flertal informanter tar upp är att det 

finns en vilja att ersätta el från dieselgeneratorer exempelvis på öar, med förnybar 

energi och att i det arbetet är elenergilagring centralt. På lite längre sikt, menar några 

informanter att det kan bli aktuellt att lagra energi som annars går förlorad, som 

vibrationer från tvättmaskinen. En annan informant sa att det som troligtvis ligger 

närmast i tiden är att hinder i regelverk kommer att undanröjas, så att privatpersoner kan 

tjäna så mycket som möjligt på egen elproduktion och batterilagring.  

För övrigt sade ett antal informanter att det är troligt att aggregatorrollen kommer att 

möjliggöras framöver. En informant sa att han tror att kärnkraften med tiden kommer att 

läggas ner, inte på grund utav politiska beslut eller miljöskäl utan för att den är olönsam. 

Detta menade informanten, kommer att medföra ett ökat behov av elenergilagring. En 

annan faktor som togs upp i en intervju var konkurrens av andra lagringstekniker. Det 

betonades då att inte bara av elektrisk energilagring, utan även andra energilager till 

exempel värmelager kan komma att utgöra konkurrens. En informant sade att Sveriges 

väl utbyggda vattenkraft kan komma att det försena storskalig elenergilagring. 

Informanten tillade att när de planerade länkarna mellan Sverige, Norge och Europa 

byggs så kommer det att behövas elenergilagring. Ett annat återkommande tema i 

intervjuerna är dagens låga och stabila elpris, viket ses som ett hinder i dagsläget. 

Många informanter påtalade att om elpriset stiger så blir det mer intressant att göra 

profitering på energilager. Avslutningsvis var det en informant som framförde att det i 

dagsläget råder mycket delade meningar om Litium, hur mycket det finns, om det går att 

återvinna och i så fall till vilken kostnad.  
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4.3 Pilotprojekt 

Angående vad som möjliggjort pilotprojekt inom elenergilagring sade två informanter 

att det har varit stöd ifrån staten, mestadels ifrån Energimyndigheten som hittills har 

verkat drivande. I övrigt har de flesta informanterna sagt att inget förutom enskilda 

personer varit pådrivande för utvecklingen av batterilager. Mikael Larsson på Västra 

Orust Energi har berättade att de har ett batterilager för att bygga erfarenhet. Han sade 

att de tror att det inom en tioårsperiod kommer att vara ett antal procent av deras kunder 

som kopplar bort sig ifrån elnätet. Därför vill Västra Orust Energi vara med initialt för 

att kunna råda eller avråda sina kunder från att gå in i den tekniken. Eftersom att Västra 

Orust Energi har egen solelsproduktion och ansågs det även lämpligt att kunna ladda ner 

energiöverskottet och nyttja vid bättre tillfälle. Batterilagret på Västra Orust är ett 

egenfinansierat projekt. 

”I detta läge var det ju ett sätt att visa att det fungerar som var viktigare än priset i sig, 

och sen var det också att få kunskap så att det var det som var avgörande.”  

Mikael Larsson 2015 

Några informanter uppgav att det råder en stor osäkerhet kring energilagring, både 

rättsligt och tekniskt. Denna osäkerhet, menade informanterna, leder till ett försvagat 

intresse för batterilager och då också utebliven satsning. En informant sade att 

människor behöver se att det fungerar och därför är det nödvändigt att visa det med ett 

flertal pilotprojekt. En annan informant tyckte att avsaknaden av satsningar på FOU, 

alltså medel för pilotprojekt är den största anledningen till att det hittills inte har hänt så 

mycket inom elenergilagring i Sverige idag. Informanten härledde det svaga intresset till 

förutfattade meningar om olönsamhet och många hinder. Samma informant sade också 

att ett svänghjulsföretag vill starta pilotprojekt i Sverige, men att Svenska Kraftnät är 

tveksamma. Informanten tyckte att det vore bra om Svenska Kraftnät investerar i 

pilotprojekt och testar ny teknik för att reglera spänning och frekvens i stamnätet. 

Därefter berättade informanten att medlen för FOU har ökats från 1,3 miljarder kronor 

till 1,7 miljarder kronor, vilket denna upplevde vara positivt. Samma informant 

framförde att det är önskvärt att delar av dessa pengar öronmärks för energilagring. 

Vidare gav informanten ett förslag om att i nätregleringen för nätbolag, lägga in att det 

är tillåtet med ett visst utrymme i intäktsramen för att satsa på FOU-projekt. 

Informanten sade att hur man än gör så kommer elanvändaren att få betala för 

utveckling och ny teknologi, eftersom det inte finns någon annan som kan betala. 

Argumentet för att utveckla elenergilagring sade informanten, är att kunna använda 

elnäten i Sverige på ett mer effektivt sätt och kunderna själva skulle få den största 

nyttan utav det. En annan informant som resonerade kring samma tema och uttryckte att 

det kan finnas behov av att lägga in incitament för elenergilagring, forskningsstöd eller 

intäktsreglering men att man får fundera på vart de incitamenten ska finnas. 
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Dessutom efterlyste några informanter att pilotprojekten inom elenergilagring ska kunna 

användas även för kommersiella tester. En informant sade också att det skulle vara bra 

om det gick att införa speciella villkor för testgrupper i pilotprojekt. Idag är det inte 

tillåtet att införa till exempel effekttariffer enbart i testgruppen, utan det måste införas 

för alla, berättade informanten. Samma informant efterlyste en viss flexibilitet i 

regelverket, i form av undantag för den lilla gruppen som är med i ett testprojekt.  

Det sades också att så kallade mikronät - micro grids nu ökar i antal internationellt. En 

informant berättade att energimyndigheten i dagsläget satsar på projekt inom mikronät. 

Samma informant tillägger också att det i Kalifornien finns många pilotprojekt, samt 

pengar till dessa.  

4.4 Stödsystem/ökad medvetenhet 

Några informanter har sagt att politiker oftare pratar om elenergilagring nuförtiden och 

det tolkas som att politikerna förstår att det finns potential. Att energilagring har blivit 

ett vedertaget begrepp hos politiker liknas av en informant vid att man har kommit över 

en tröskel. Vidare säger informanten att nästan på varenda anförande som 

energiministern håller nuförtiden så pratar han om energilager, batterier och priser. 

Informanten berättar att energiministern bjudit in batterilagersaktörer till samtal. En 

informant säger att flera partier har börjat intressera sig för energilagring och att både 

Miljöpartiet och Centerpartiet har börjat inhämta kunskap inom området. 

Det nämns återkommande att subventioner, bland annat i Tyskland driver på 

utvecklingen. Det Tyska stödsystemet har skapat en marknad emot vilken en 

produktutveckling kunnat ske säger en informant och tillägger att det Tyska 

stödsystemet för solceller har drivit på utvecklingen av solceller i Kina. Informanten 

berättade sen att vi tack vare subventionerna i Tyskland har fått en snabbare 

produktutveckling, samt att Tyskarna nu har infört subventioner för batterilager. 

4.5 Ellagen  

Tydliga lagar och föreskrifter kring elenergilager efterfrågades av en stor andel av 

informanterna, de sade att det är otydligt vem som får äga ett elenergilager. Många var 

osäkra på om ett nätbolag får äga ett elenergilager och under vilka förutsättningar det i 

så fall skulle vara. Ytterligare en fråga som dessa informanter ville ha svar på var vem 

som får sälja de olika tjänster som ett batterilager kan tillhandahålla? En informant 

efterlyste en definition av vad ett energilager är och hänvisade till Italien som 

föregångare på området. Informanten berättade att det i Italien görs försök till att 

definiera vad ett energilager är och att de leder ett arbete med standardisering länder 

emellan. 

I ett remissvar från energimarknadsinspektionen till Samordningsrådet för smarta elnät, 

sågs det över hur ägande och drift av energilager förhåller sig till lagstiftningen. En 

informant förklarade vilken bedömning som gjordes, utifrån hur ellagen i nuläget ser ut. 
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Informanten sade att bedömningen kanske inte stämmer överens med de ekonomiska 

argumenten för vem som ska få äga ett energilager. Informanten uppfattade det också 

som att många anser att det borde vara tillåtet för nätföretagen att äga ett energilager.  

Förklaringen av remissvaret lyder som följer:  

 EU:s elmarknadsdirektiv fastslår att elmarknaden ska vara uppdelad i reglerad 

monopolverksamhet, och konkurrensutsatta delar. Nätföretagen har det reglerade 

monopolet att bygga och använda elnät. De konkurrensutsatta delarna 

produktion och handel får inte bedrivas i samma juridiska person. Det enda 

undantaget är när det gäller att köpa in eller producera el för att täcka 

nätförluster i nätföretagens nät - det är tillåtet. 

 Att ladda i och ladda ur ett energilager bedöms vara jämställt med produktion 

eller handel eftersom att det är en kommersiell hantering utav energin. Den 

handeln varken kan eller bör bedrivas utav samma juridiska person som bedriver 

en nätverksamhet.  

 Det finns inget hinder för att tillhandahålla ett lagerutrymme till någon annan 

som i sin tur laddar i och laddar ur energi. Detta går att bedriva i samma 

juridiska person som nätverksamhet eftersom att det inte är förbjudet att bedriva 

andra aktiviteter i samma juridiska person.  

 Det är inte nätverksamhet att driva ett energilager, därför ska den delen som 

berör tillhandahållande av energilager ha en särskild redovisning.  

Sammanfattat gäller för nätföretag:  

 Ja, till att bygga större energilager och tillhandahålla lagerutrymme till någon 

annan aktör, men det ska redovisas separat.  

 Nej, till att själv agera som lagerhållare och ladda i och ur energi ur lager på 

kommersiell basis.  

Problemet med att nätföretag laddar i och ur energi ur ett elenergilager förklaras av 

ovanstående informant som att det ligger så nära produktion eller handel med el att det 

är en kommersiell verksamhet. Informanten fortsatte med att säga att de aktörer som 

agerar på de helt kommersiella villkoren på energimarknaden har andra förutsättningar 

än nätföretagen och att det blir fel om ett monopolföretag går in på en helt kommersiell 

marknad. Informanten sade sig inte vara så väl insatt i tekniken kring elenergilager, men 

att denne fått intrycket av att många ser fördelar med att nätbolagen får bygga och driva 

energilager eftersom att nätföretag och producenter är de som har erfarenheter utav 

detta. Informanten sade att om ett nätföretag vill bygga upp ett energilager enbart för att 

täcka nätförluster så kanske de inte får tillräcklig bäring. Informanten antog att 

anläggningarna blir små och relativt sätt dyra i så fall och att det är bättre att bygga 

anläggningarna större för att sedan kunna hyra ut delar.  

En annan informant instämde i att elnätsföretag inte får ha elenergilager i kommersiellt 

syfte. Men informanten sade sig inte se något hinder i ellagen för en producent, 
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konsument eller en större industrikund att ha ett lager. Även denna informant uttryckte 

att det som styrs i ellagen är att man har separerat produktion och handel ifrån 

distribution.  

Mikael Larsson sade att han inte såg några hinder för deras energilager ur lagperspektiv. 

Detta eftersom att batterilagret som Västra Orust Energi har är litet, bara på 20 kWh och 

de använder energin själva.  

Ett flertal gånger under intervjuserien så nämndes skatteregler som ett hinder för 

elenergilagring. Problemen med dagens utformning av skatteregler utveckas nedan i 

stycket affärsmässiga nyttor.  

4.6 Affärsmässiga nyttor 

Majoriteten av informanterna har framfört att det i dagens Sverige finns stora hinder för 

den affärsmässiga nyttan som energilagring skulle kunna ge. Det sades försvåra att få 

lönsamhet i batterilager eftersom att systemen isoleras ifrån varandra istället för att 

kombinera nyttorna. Ellagen, skattelagen och tarifferna återkom också ofta i 

förklaringar kring ekonomiska hinder.  

För privatpersoner, elnätsägare och eventuella framtida aggregatorer framkom olika 

ekonomiska problem. Många av de affärsmässiga problem som nu ska redovisas har 

tagits upp av olika informanter, dock var det huvudsakligen en informant som stod för 

en sammanställning av de olika affärsmässiga problem som finns för elenergilagring. 

Vid intervjuerna framkom följande resonemang angående affärsmässig nytta på 

elnätsägarnivå: 

 Elnätsägaren får inte handla med el, det vill säga ladda batteriet och inte 

producera el, det vill säga ladda ur batteriet i annat fall än att täcka nätförluster. 

Det är ett hinder för nätägaren att driva, operera och få nytta av ett batterilager. 

 Elnätsägaren kan köpa in tjänsten energilager om någon annan äger den. Men 

tredjepartsaktören måste betala samma anslutningsavgift som alla kunder och de 

måste betala energiskatt på all el som lagras i energilagret. Den skatten får de 

inte tillbaka när de säljer, så det blir inte kommersiellt  

 Elnätsbolag får använda energilager för att täcka nätförluster. De förslag på 

ändringar som kommit upp i intervjuerna är antingen att elnätsbolaget även får 

tillåtelse att ”producera” el när det gäller just batterilager. Skälet som uppgavs 

till detta är att batterilager gör stor nytta. 

 Vidare berättade en informant att detta undantag, att elnätsbolag får ”producera 

el med energilager är genomfört i Italien och att det har möjliggjort för att äga 

och operera energilager i deras stamnät och lokalnäten. En annan informant 

poängterade att undantaget i Italien enbart har införts på prov. 
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Vid intervjuerna framkom följande resonemang angående affärsmässig nytta för 

privatpersoner:  

 Privatpersoner kan ha batterilager i hemmet och det går bra att öka sin egen 

användning av exempelvis solel.  

 En annan stor nytta hade kunnat vara att sänka eller jämna ut sitt effektuttag från 

nätet. Argumentet för detta sades då vara att kapa effekttoppar på elnätet. För att 

detta ska löna sig för privatpersoner så behövs en tariff som är baserad på effekt, 

som tar hänsyn till när energin konsumeras. Eftersom att nätbolagen inte får 

diskriminera kunder och behandla kunderna olika, så måste det då införas 

effekttariff i hela elnätsområdet och inte bara för den som har batterier. 

 För de som inte har effekttariff är det lägsta elnätsabonnemanget på 16A och det 

kommer man med råge under med ett batterilager så i dagsläget är svårt att få 

lönsamhet i ett privat batterilager. När det är mera varierande elpriser kan man 

tjäna på att ha ett batterilager ändå. Det finns några nät företag som har använt 

effekttariffer till exempel Göteborgs energi, Falbygdens energi och Sala Heby 

Energi. 

Vid intervjuerna framkom följande resonemang angående affärsmässig nytta för 

aggregatorer: 

 En aggregator behöver kunna handla på spotmarknaden och göra de korta 

vinsterna på reglermarknaden eftersom att värdet per kWh är högre på 

reglermarknaden än på spotmarknaden.  

 För agera på reglermarknaden måste man vara balansansvarig. I dagsläget finns 

bara 32 stycken balansansvariga företag.  En liten aktör får mycket svårt att 

komma in som balansansvarig. 

 En lösning som föreslås på detta är att aggregatorn blir partner med en 

balansansvarig. Men motargumentet som framfördes var då att de 

balansansvariga ser aggregatorn som en konkurrent, som har produktion. 

Virtuell produktion är mycket billig och det är inte självklart att ett 

balansansvarigt företag accepterar en aggregator 

 I Frankrike har det införts en modell där aggregatorn är helt bortkopplad från 

elhandel och balansansvarig. Där handlar aggregatorn på spotmarknaden och 

samlar sedan de ihop de aggregerade lasterna och energin som de sedan säljer på 

reglermarknaden. Den elhandlare som hade tänkt leverera i el till någon som en 

aggregator levererat till blir ersatt ekonomiskt av en aggregator för den uteblivna 

intäkten  

 ACER, organisationen för de Europeiska regulatorerna rekommenderar den 

ovan beskrivna modellen. De skandinaviska regulatorerna tycker att det är för 

stort ingrepp på marknaden och vill inte införa den. 
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För att få ekonomisk bäring i ett batterilager ligger utmaningen enligt många 

informanter i att kombinera de tekniska nyttorna och sälja flera olika slags tjänster. Det 

krävs smart mjukvara för att kunna sälja de här tjänsterna och få hem den ekonomiska 

nyttan, sade en informant. 

Många informanter tog även upp beskattning av el. En informant sade att den som har 

solceller inte betalar skatt och nätavgifter på egenkonsumerad el och att därmed är 

lagring är intressant för slutkunder som har egen elproduktion. Informanten tillade att 

elenergilagring är extra intressant där påslaget på elpriset, exempelvis i form av 

elskatter eller tariffer är högt. Informanten sade att i länder som har höga påslag blir 

både lagren och solcellerna konkurrenskraftiga i kombination. En annan informant 

förklarade att gränsen för skattebefrielsen går vid 255 kW och därefter beskattas 

energin, även om en privatperson använder all energi själv. Informanten ansåg att detta 

förhindrar investeringar i solpaneler och batterilager. Vidare berättade informanten att 

denne kommit i kontakt med en bostadsrättsförening som hade intresse utav av solel, 

men som på grund av skatte- och konstruktionslagar inte kunde få ekonomisk bäring i 

projektet. Informanten berättade att bostadsrättsföreningen äger tre stycken fastigheter 

med kulvertar emellan och att en av dessa fastigheter är optimalt placerad mot solen. 

Enligt ellagen får fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar inte dra elen mellan sina 

hus och låta alla dra nytta utav solelen. Om en kabel däremot dras i en kulvert kan det 

problemet kringgås. Informanten sa att Vattenfall gjort bedömningen att kulverten 

mellan fastigheterna inte är stor nog att gå i och därmed kan inte bostadsrättsföreningen 

använda kulverten för kabeldragning, utan måste ha en elmätare i varje fastighet. 

Informanten sa sedan att, då kan el inte produceras i en fastighet och skickas över till en 

annan fastighet, även om båda fastigheterna har samma ägare. Det är ett exempel på när 

både solceller och energilager hindras utav knäppgökar, sade informanten. Vidare sade 

informanten att de sitter och tittar på sin egen tuva och tänker inte på det stora hela. 

Informanten berättade att många bostadsrättsfastigheter nu har elmätare i varje lägenhet 

och en separat elmätare nere i fastigheten. Informanten sa sedan att varje lägenhet 

betalar ganska mycket pengar, och sen så får de boende inte dela på energin inom 

fastigheten om det kopplas på solel. Informanten berättade vidare att solelen då bara kan 

användas som fastighetsel, vilket betyder lite belysning, tvättstugan och lite fläktar. 

Men solel kan inte användas som hushållsel. Samma informant sa att det därför är en 

trend att fler bostadsrättsföreningar tar bort elmätaren i varje lägenhet, och istället har en 

elmätare per fastighet och bara på att ta bort elmätarna och istället använda smarta 

elmätare så sparar de pengar som annars hade hamnat hos Vattenfall. Dessutom 

framförde informanten en åsikt om att nätbolagen borde kunna informera en kund som 

har för hög avgift på grund av att denne har en onödigt hög säkring. Det finns, sade 

informanten i dagsläget algoritmer för att upptäcka det motsatta, om en kund använder 

mer energi än vad man anmält till nätbolaget.  
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En informant förklarade bakgrunden till varför förnybar elproduktion inte längre är helt 

skattebefriad:  

 Regelverket var förut sådant att förnybar elproduktion som inte produceras av 

professionella aktörer var skattebefriabefriad. Det har betytt att ikea har 

producerat vindkraft som har varit skattebefriad men om till exempel Eon 

producerade vindkraft så var den inte skattebefriad.  

 Detta har bland annat retat upp norrmännen. Det var bättre att sätta 

vindsnurrorna i Sverige för där var det skattebefriat.  

 När certifikatsystemet utvidgades så togs skattebefrielsen bort och då tog skedde 

det generellt för all förnybar produktion över en viss storlek. 

 För hushållen är det fortfarande så att om det finns en solcellsanläggning på ett 

hus så är energin helt obeskattad för egen förbrukning. Dessutom finns en 

skatterabatt för det som matas in på nätet. Om människor i 

bostadsrättsföreningar går ihop om solceller och batterilager då är det dock lite 

snåriga skatteregler.  

En annan informant sade att det är ett problem att många energibolag förlorar intäkter 

och tappar lönsamhet om förnybar energi och batterilagring ökar hos deras kunder, att 

det inte passar in i deras affärsmodeller. 

En informant sade att lager hos kund ser ut att vara det mest intressanta på marknaden 

just nu. Många av informanterna belyste att det låga jämna elpriset är ett hinder för 

elenergilagring med batterier eftersom att då finns inte drivkrafterna till att flytta last 

från en tid till en annan. En informant resonerade vidare i frågan och konstaterade att 

om det ska gå att tjäna pengar på en lagringsverksamhet så behövs varierande pris, men 

för konsumenten är det istället besvärande med mycket varierande priser. Särskilt, 

tillade informanten om kunden inte kan agera eller reagera på prisskillnaderna. Det 

framfördes även att andra incitament än ekonomiska kanske kan användas för att få ner 

effekttoppar. Informanten sade att kundernas efterfrågan på el är ganska fast och att det 

då inte spelar någon roll vad priset är. Det är inte säkert att någon skulle svara på stora 

prisvariationer, man är så beroende av el, sade informanten och gav som exempel att när 

Svenska Kraftnät vädjade till hushåll och industri att dra ner sin elkonsumtion för att 

undvika en effektbristsituation så svarade folk svarade på det. Informanten sade att det 

finns risk att man stirrar sig blind på att det ska vara ekonomiska incitament och 

prissignaler eftersom att människor ibland gör saker av helt andra skäl. Informanten 

sade att källsortering var ett vanligt exempel på detta, vi får inget betalt för det men vi 

gör ju det ändå.  

En annan informant berättade om en reglering som heter pay for performance och har 

införts i USA. Den har enligt informanten gjort det möjligt att få betalt för att snabbt 

kunna leverera energi till elnätet när det behövs. Informanten berättade att man har 

differentierat betalningsmetoden, eller betalningsmängden för reglerkraft gentemot 

vanlig kraft på ett djupgående sätt. De producerande företagen får enligt informanten 

bättre betalt om de kan leverera effekt vid behov. Informanten sade att detta gynnar 
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batterier eftersom att de är ett snabbt energilager. Informanten berättade om ett 

svänghjulsföretag i USA som i princip hade gått i konkurs när regleringen infördes och 

att de nu istället väldigt framgångsrika. 

Många informanter tog upp att det finns ställen i världen där det är lönsamt med 

batterilager redan nu. På platser där det är svårt att koppla upp sig mot elnätet samt dyrt 

och besvärligt att skicka stora mängder diesel för att köra dieselgeneratorer passar det 

bra med förnybar elproduktion och batterilager. 

5. Resultatdiskussion 

Studiens resultat analyseras och diskuteras här utifrån frågeställning och tidigare 

forskning.  

5.1 Vad som hittills har påverkat  

Att batterier och annan elenergilagring inom kort kommer att ha en betydande roll i 

elsystemet, verkar det näst intill råda koncensus kring. I en rapport från Vinnova (2012) 

sägs det att ”Vi befinner oss i början av ett systemskifte som tillhör industrihistoriens 

allra viktigaste, där de sinande, miljöpåverkande bränslena ska ersättas och där 

elektriciteten kommer att spela en huvudroll. I det framväxande energilandskapet är 

möjligheten att lagra energi en viktig förutsättning.”  När en stor andel intermittent 

energiproduktion är installerad kommer skillnaden kunna bli så stor att det kan 

benämnas som ett nytt system. (Vinnova, 2012) 

Med denna vinkling kan det sägas att det nya systemet är i vad Kaijser skulle kalla 

etableringsskedet. Informanterna i studien har tagit upp ett flertal argument som 

överensstämmer med denna bild. Att elenergilagring med batterier står inför ett flertal 

osäkerheter, samt att dessa osäkerheter skapat ett ointresse har påtalats av ett flertal 

informanter. Enligt Kaijser måste osäkerheterna överkommas för att systemet ska ha 

möjlighet att etableras.  Informanterna har även sagt att intresset för elenergilagring har 

varit förhållandevis lågt och förklaringen som getts är att Sveriges elsystem är 

avundsvärt välfungerande delvis på grund utav den stora tillgången på vattenkraft. Det 

har hittills inte funnits några egentliga skäl till att intressera sig för elenergilagring 

menade dessa informanter. Dessa yttranden passar väl in i de problem som beskrivs av 

Kaijser för ett infrasystem i etableringsskedet. Han påtalar att det är vanligt att ett 

fungerande system ofta finns tillgängligt och att det i ljuset av detta är svårt att motivera 

ett nytt system som dessutom oftast behöver stora kapitalsatsningar för uppbyggnad. 

Det har i intervjuerna uppgetts att det hittills varit statligt stöd, framförallt ifrån 

Energimyndigheten som möjliggjort för elenergilagring i Sverige. Informanterna 

betonar ett flertal gånger och med olika exempel att de institutionella delarna har varit 

viktiga både som drivkrafter eller hinder. De slutsatser som Kaijser gjort i sin forskning 
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är att de tekniska komponenterna såväl som de institutionella delarna i ett infrasystem 

måste vara anpassade till varandra.  

Vidare har informanterna påtalat att prisbilden för såväl batterier som kraftelektronik 

har varit ett hinder. Batterierna livslängd uppges ha varit ett problem, samt att systemen 

isolerats ifrån varandra istället för att kombinera nyttorna. Detta för tankarna till 

Kaijsers beskrivning av ett infrasystem i expantionsskede. Ett tecken på att införandet 

av batterilager kopplat till elnätet befinner sig i detta skede kan vara det prisfall på 

batterier och kraftelektronik som skett under de senaste åren. Informanterna och Kaijser 

nämner i detta sammanhang att ju större ett infrasystem blir desto billigare blir dess 

tjänster (Economic scale). 

5.2 Hinder och drivkrafter kring pilotprojekt 

De drivkrafter som nämns för pilotprojekt i Sverige är ett antal initiativ ifrån 

Energimyndigheten. I intervjuerna sades det också att pilotprojekt med micro grids blir 

vanligare och vanligare. 

De hinder som informanterna har tagit upp för väl fungerande pilotprojekt är hinder för 

kommersiell testning av elenergilager. Gällande regelverk gör att testgruppen inte kan få 

exempelvis effekttariffer under en begränsad tidsperiod. Därmed blir det svårt eller 

omöjligt att undersöka de ekonomiska aspekterna av den nya tekniken. Detta kan sättas 

i relation till Kaijsers påstående att flaskhalsar har stor påverkan på infrasystemets 

utveckling i expansionsskedet. Han menar dessutom att de institutionella flaskhalsarna 

för elnätssystemet är de som historiskt sett oftast har bromsat systemets utveckling. 

5.3 Nya påverkande faktorer  

De flesta informanter har sagt att de inte kan se några nya hinder för elenergilagring, 

utan de tror istället att hinder kommer att undanröjas. Det ser ut som att system som 

inkluderar batterilager, i grova drag är i det skede som Kaijser kallar expantionsskedet. 

Informanterna sade att de framöver tror på fortsatt utveckling av batterier och 

kraftelektronik samt undanröjande av institutionella hinder. Informanterna påpekade 

också att det befintliga elsystemet kommer att behöva omfattande restaurering och 

utbyggnad, med eller utan elenergilager och att detta kan möjliggöra för investeringar i 

elenergilagring. De problem som enligt Kaijser ofta uppstår i expansionsskedet är att 

aktörer som betalat mycket för att etablera sig affärsmässigt mot det gamla 

infrasystemet har mycket att förlora och det är troligt att dessa kommer att protestera. 

Exempelvis gällde detta i valet mellan likström och växelström.  

Många informanter nämnde en ökad politisk medvetenhet. Detta måste tolkas som en 

mycket positiv faktor för utveckling av ett elsystem som inkluderar batterilager i större 

utsträckning. Det är enligt Kaijser nödvändigt för utvecklingen av ett infrasystem att det 

politiskt formuleras långsiktiga mål och strategier för systemets utveckling. Han påtalar 
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också att de som vill påverka eller styra ett infrasystems framtida utveckling måste ha 

en förståelse för infrasystemets egen dynamik.  

6. Metoddiskussion 

Att intervjua personer med anknytning till elenergilagring med batterier har varit ett 

effektivt sätt att på kort tid få en stor mängd information och resonemang kring ämnet 

batterilagring. Det hade varit av intresse att intervjua en informant med nära anknytning 

till batteriutvecklingen. Kontaktförsök gjordes med några passande personer men det 

ledde tyvärr inte till någon intervju. På samma sätt hade det varit värdefullt att intervjua 

en person som är uttalat kritisk till utbyggningen av vindkraft och i förlängningen 

batterilagring. Även här gjordes kontaktförsök. 

Att intervjuerna spelades in och därefter transkriberades ses som ett framgångsrikt 

koncept. Intervjuaren kunde då koncentrera sig på samtalet istället för att anteckna, 

dessutom skulle datainsamlingen varit betydligt tunnare om inspelningen inte gjorts. 

Att transkribera långa texter är ett tidskrävande mödosamt arbete, trots detta måste det 

sägas att tillvägagångssättet har varit effektivt. Intervjuerna bearbetades ännu en gång 

då de transkriberas och arbetet lade också grunden för en gedigen analys som inte varit 

genomförbar utan transkriberingen. 

Det finns en medvetenhet kring det faktum att intervjuaren varit ett redskap i 

undersökningen. Detta är alltid fallet vid studier då intervjuer är det insamlade 

datamaterialet, metoden är i denna mening är mer subjektiv än tillexempel ett 

experiment.  
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7. Slutsatser 

Vi står i någon mening inför ett systemskifte i elsystemet. Från politiskt håll finns en 

tydlig riktning emot elproduktion ifrån intermittenta förnyelsebara energikällor. Till 

denna elproduktion krävs det även systemtjänster för att kompensera för de problem 

som uppstår på grund utav energikällornas oförutsägbarhet:  

 Generellt kan det sägas att informanterna ansåg att det som hittills förhindrat 

elenergilagring med batterier i Sverige, är brist på intresse, samt hinder i 

regelverken. Enskilda personer och initiativ ifrån Energimyndigheten ansågs 

vara det som hittills varit drivande för storskalig batterilagring. Detta gäller såväl 

för pilotprojekt som för etablering i samhället.  

 Sammantaget sades vid intervjuerna att undanröjning av hinder i regelverken, 

samt fortsatt batteriutveckling borde vara det som påverkar möjligheterna för 

elenergilagring framöver. 

 Elektrisk energilagring kommer att behövas och därför är det av vikt att 

långsiktiga politiska mål för elenergilagring kan formuleras. 

 För att kunna formulera bra mål för elenergilagring behövs en bra och bred 

debatt. Debatten är igång men behöver antagligen breddas och fördjupas 

ytterligare.  
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Appendix B 

Intervjuunderlag 

Underlag för intervju  
 

 Studien genomförs av Catarina Molarin, student på 

Högskoleingengörsprogramet i elektroteknik vid Uppsala Universitet, 

tillsammans med WSP Elkraft.  

 Önskvärt men inte nödvändigt är att intervjun spelas in. Detta för att studenten 

så korrekt som möjligt ska kunna återge informationen i examensarbetet.  

 Som alternativ kan respondenten även välja att besvara frågorna skriftligt. 

 Det kommer att finnas möjlighet att kontrollera och ändra citat från sin egen 

intervju innan slutrapporten färdigställs. 

  Resultatet av intervjuerna kommer till stor del presenteras i en form som gör att 

åsikter som framkommer inte kopplas till enskild respondent. Exempel på 

formulering: ”Angående den ekonomiska aspekten har argument framförts som 

pekar på…”  

 Respondenter kan välja att inte bli citerade utan enbart medverka till resultatet i 

form av de teman som framkommer av alla intervjuer samlat.  

 Slutrapporten mailas till alla respondenter. 
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Intervjufrågor: 

1. Vilken bakgrund har du inom elenergilagring? 

2. Vilken roll har du i dagsläget inom elenergilagring? 

3. Vad anser du hittills har möjliggjort elenergilagring med batterier i Sverige och 

internationellt? 

4. Vad anser du hittills har förhindrat elenergilagring med batterier i Sverige och 

internationellt 

5. Vilka möjliggörare har du sett att man stött på vid de pilotprojekt som har 

genomförts inom elenergilagring? 

6.  Vilka hinder har du sett att man stött på vid de pilotprojekt som har genomförts 

inom elenergilagring? 

7. Vilka nya möjliggörare för elenergilagring med batterier tror du kan påträffas 

inom en snar framtid?  

8. Vilka nya hinder för elenergilagring med batterier tror du kan påträffas inom en 

snar framtid? 

9. Vilka förändringar är aktuella för faktorer som påverkar förutsättningarna för 

elenergilagring med batterier i Sverige? 

10. Finns det något du vill tillägga? 
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