
Nya krafter i rörelse 
PwC:s energiutblick 2016

www.pwc.se/energy

Juni 2016 
En undersökning om utmaningar 
och möjligheter för den svenska 
energibranschen.



2       PwC:s energiutblick 2016

Innehåll

Förord 3

Om undersökningen  4

Resultat  5



Energisektorn står inför stora utma
ningar. Nya tekniker, politik, reglering 
och förändrade kundbeteenden är 
några faktorer som driver förändringar 
i branschen. Osäkerheten är stor kring 
utformningen av framtidens energi
system och energibolagen har efter
frågat långsiktiga och stabila förutsätt
ningar för att på ett effektivt sätt kunna 
möta marknadens nya krav. 

Med energiöverenskommelsen 
färsk i minnet undrar jag om denna 
överenskommelse ger de långsiktiga 
förutsättningar som bolagen önskar 
för att de ska våga satsa, investera och 
driva förändringen? Är det decentrali
serade förnybara energisystem vi ser i 
framtiden eller kommer centraliserad 
storskalig energiproduktion att ha 
en fortsatt betydande roll? Kommer 
vi med ny teknik och konsumtions
flexibilitet kunna hantera effekt
problematiken som omställningen till 
förnybar, intermittent elproduktion  
bidrar till eller krävs omfattande 
investeringar i systemkapacitet för 
överföring och lagring? Av svaren från 
vår studie kan vi se att det inte är en 
enhetlig bild bland de svenska ener
gibolagen av hur framtidens energi
marknad kommer att vara utformad. 

Förändringen väntas inte heller primärt 
drivas av förändrad produktionsmix 
eller utvecklade nät utan drivs snarare 
av nya tjänster. Jag frågar mig om det 
är dagens energibolag som bäst kom
mer att anpassa sina affärs modeller 
och tjänster efter kundernas krav och 
förväntningar eller om förändringarna 
öppnar upp för nya aktörer. 

Jag är övertygad om att vi kommer att 
se stora förändringar i energibranschen 
i Sverige såväl som i övriga världen och 
ser med spänning fram emot att följa 
branschens transformering och undrar 
bara hur snabbt denna förändring sker.

Nu ser vi också fram emot att diskutera 
resultaten av undersökningen med 
dig och andra aktörer i branschen för 
att tillsammans identifiera vägval och 
konkreta åtgärder.

Jag önskar dig en intressant läsning 
och kontakta oss gärna för vidare 
information och diskussioner.

Förord

Anna Elmfeldt 
Head of Energy Utilities & Mining 
+46 (0)709 29 41 66 
anna.elmfeldt@se.pwc.com
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Om undersökningen 

Denna undersökning är ett initiativ från 
PwC med syfte att ta tempen på energi
branschen och kartlägga de viktigaste 
frågorna och största utmaningarna fram 
till 2020. Undersökningen belyser i första 
hand den inhemska marknaden men 
vissa jämförelser görs även mot den årliga 
globala studien ”14th PwC Global Power 
& Utilities Survey  A different energy 
future” som genomfördes av PwC och 
Strategy& år 2015. Där deltog vd:ar från 
energiföretag från Europa, Nordamerika, 
Asien, Mellanöstern och Afrika.

Den svenska undersökningen bygger 
på 118 telefonintervjuer med vd:ar på 
svenska energibolag under perioden  
majjuni 2016.

I undersökningspopulationen har 45 
procent av företagen en omsättning som 
understiger 100 miljoner kronor, 41 
procent har en omsättning mellan 100 

och 500 miljoner kronor och 14 procent 
om sätter mer än 500 miljoner kronor. 
Andelen rena elnätbolag uppgår till 25 
procent, andelen elhandelsbolag är 29 
procent och 46 procent utgörs av   
kombinerade energibolag.

Undersökningen analyserar angelägna 
områden som de största riskerna, hur 
branschen ser på den transformation  
som sker och ställer frågan hur redo 
företagen är när det gäller omställning till 
de nya förutsättningarna som förändrade 
marknadsmodeller förväntas leda till. 
Några djupdykningar görs även i mer 
specifika och aktuella frågeställningar på 
den svenska marknaden.
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Majoriteten tror att hemma-
marknaden förändras till 2020
Energibranschen befinner sig i en om
välvande tid. Teknikutveckling, regula
toriska förändringar, nya energikällor, 
förändrade konsumtionsmönster och 
förändrad konkurrens är bara några 
av de parametrar som kommer att leda 
till nya spelregler på energimarknaden 
framöver. Men i vilken omfattning? Vi 
lät företagen ta ställning till hur stor 
del av hemmamarknaden de tror kom
mer att förändras fram till 2020.

Över hälften av respondenterna (53 
procent) i den svenska undersökningen 
spår att 1040 procent av marknaden 
kommer att påverkas fram till 2020. 
Drygt 16 procent bedömer att 41 pro
cent eller mer berörs av omställningen 
på fyra års sikt.

Av resultaten kan även utläsas att rena 
elhandelsföretag spår en något större 
förändring än elnätsföretag och kom
binerade energibolag då 21 procent av 
elhandelsföretagen tror på en omställ
ning på 40100 procent fram till 2020.

Blickar vi utåt i världen och tittar på 
utfallet i den globala studien visar det 
sig att 20 procent rapporterar att de ser 
en omställning på 40100 procent inom 
fyra år. Mönstret är därmed relativt 
lika i Sverige som globalt sett. 

Ändrar vi tidshorisonten i den globala 
studien är det tydligt att allt fler ser att 
transformationen intensifieras fram till 
2030. Med det tidsperspektivet är det 
81 procent som ser att 40100 procent 
av marknaden transformeras.

Resultat 

I vilken omfattning tror du att din hemmamarknad kommer att påverkas av  
förändringar fram till 2020?

Mindre än 10 % av 
marknaden kommer 
att förändras

10-40 % kommer 
att förändras

41-70 % kommer 
att förändras

71-100 % kommer 
att förändras

Ingen påverkan alls

Kan ej svara

13%

, 3% 

, 3%

28%

53%

, 2%

53% 
av företagen tror att 10-40% av 
hemmamarknaden kommer att 
påverkas av förändringarna 
fram till år 2020

Kommentar PwC: 
Det är tydligt att de flesta aktörer 
i Sverige såväl som globalt ser att 
energimarknaden kommer förändras 
de närmsta fyra åren. Fram till 2020 
tror dock de flesta respondenter 
att omställningen kommer att vara 
begränsad i omfattning.

Att omfattningen av förändringarna 
antas bli något mindre i Sverige än 
globalt kan ha att göra med att man 
i Sverige redan i stor utsträckning 
ställt om till förnybar energi och har 
ett relativt utbyggt och leverenssäkert 
energi system, men det kan även ha 
att göra med att man underskattar 

omfattningen av transformationen 
till följd av att den fortfarande är i sin 
linda.
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Förändringar i lagstiftning 
och regleringar har störst 
marknadspåverkan
De flesta är ense om att förändringar i 
lagstiftning och regleringar samt ökad 
konkurrens är det som kan förväntas 
driva transformeringen av branschen. 
I studien ligger regelverksförändringar 
i topp (64 procent svarar det) följt av 
ökad konkurrens (38 procent) och/
eller centraliserad/decentraliserad 
produktion (34 procent). Även kun
dernas köpbeteende förväntas påverka 
marknaden (32 procent).

Vad företagen tror kommer att påverka 
marknaden mest fram till 2020 skiljer 
sig något åt beroende på storlek på 
företag. De större företagen anger 
”konkurrens” och ”kundernas köp
beteende” som viktiga faktorer i högre 
utsträckning än de mindre. De mindre 
företagen tror å andra sidan mer på 
förändringar i lagstiftning och distri
buerad produktion.

Faktorer som har störst påverkan på förändringar av din marknad fram till 2020?

0 20 40 60 80 100

Förändringar i lagstiftning 
och regleringar

Konkurrens från befintliga 
konkurrenter och nya aktörer

Centraliserad\Distribuerad 
produktion

Tillgängliga kanaler för 
kundkontakt

Ingen av dem

Kundernas köpbeteende

64%

3%

38%

34%

32%

26%

Notera att en respondent kan ha angett flera svarsalternativ.

Kommentar PwC:  
Regulatoriska förändringar och 
lagstiftningar är den uppenbart 
största faktorn som svenska 
energibolag spår kommer påverka 
förändringar på energimark
naden. Energimarknaden har 
en historik av att vara starkt 
påverkad av politik, lagar och 
regleringar och omfattningen 
av denna typ av styrning har 
inte minskat på senare år utan 
snarare ökat och i allt större 
utsträckning även påverkats av 
EUdirektiv. Nya lagar och regle
ringar påverkar olika sektorer på 
energimarknaden olika hårt och 
detta kan även förklara varför 
elhandelsbolag i den tidigare 
frågan i större omfattning tror på 
en förändrad marknad då många 
av de nya regleringar som håller 
på att införas i stor utsträckning 
påverkar elhandelsverksamhet.

Finansiella regelverk såsom MiFID, 
EMIR och REMIT är regleringar med 
syfte att stärkta skyddet för investerare 
samt att öka konkurrensen i handeln med 
finansiella instrument och påverkar bl a 
kapitaltäckningskraven och rapporterings-
krav för elhandelsbolag.

Intäktsreglering av naturliga monopol 
(elnät och gasnät)
Prisreglering av naturliga monopol för 
att skydda konsumenten från otillbörlig 
prissättning. 

Nätföreskrifter
I syfte att skapa en gemensam europeisk 
inre marknad för el ska gemensamma 
nätkoder(nätföreskrifter) och kommis-
sionsriktlinjer inom områdena elmarknad, 
anslutning till nät och drift av elsystemet 
tas fram under de närmsta åren. 

Vattenverksamhetsutredningen
Förslag till ändrade vattenrättsliga regler 
med målsättningen om en modernare 
reglering av vattenverksamhet. Centralt 
är att miljötillstånd behöver förnyas för 
vattenkraftverken. 

Elcertifikatsystemet
Elcertifikatsystemet syftar till att ge finan-
siering av viss förnybar kraftproduktion. 
Systemet revideras med jämna mellanrum 
och har stor påverkan på investeringarnas 
lönsamhet. 

Energieffektiviseringsreglering
Stort regleringspaket som får inverkningar i 
hela samhällets energiförbrukning. Centralt 
är kartläggning samt förbättrande åtgärder i 
syfte att minska energiförbrukningen.

Exempel på aktuella förändringar i svenska lagar och regleringar 
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Kommentar PwC:  
Att övriga faktorer som konkurrens, distribuerad produktion och köpbete
ende även lyfts fram i stor utsträckning kan ha att göra med att det råder 
en viss osäkerhet i branschen när det gäller att strategiskt och taktiskt möta 
nya marknadsförhållanden, där kunden och andra intressenter också kan 
bli betraktade och agera som leverantörer. Att stora företag i större utsträck
ning ser konkurrens och förändring i kunders köpbeteende som faktorer 
som påverkar marknadsförändringar beror enligt vår hypotes på att större 
företag jobbar mer aktivt med denna typ av frågeställningar och kanske 
även kommit längre i arbetet med att analysera dessa förändringar.

64% 
ser att förändringar i 
lagstiftning och regleringar 
kommer att ha störst påverkan 
på förändringar på marknaden
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Ökad riskbedömning i branschen
Nya tekniker och nya kundkrav 
påverkar marknaden. Alla aktörer 
måste agera på förändringen för att 
inte riskera att tappa mark. Vinnaren 
är den som lyckas dra mest nytta av 
utvecklingen.

Vilka är då de största riskerna i bran
schen? I undersökningen rapporterar 
företagen att förändringar i lagstiftning 
och reglering följt av marknadsför
ändringar och avancerade internethot 
toppar listan. En procent ser inga risker 
alls. De mindre företagen ser regula
toriska förändringar som en större risk 

än stora företag, medan stora företag 
i större utsträckning ser marknads
förändringar som en riskfaktor.

Men hur bevakar då branschen de 
regulatoriska förändringar som sker? 
I de öppna svaren framkommer att det 
absolut vanligaste sättet att följa de 
regulatoriska förändringarna är genom 
branschförening eller andra bransch
organ. Ett fåtal företag anger att de har 
egen personal som följer utvecklingen 
inom detta område och något fåtal tar 
hjälp av konsulter för att följa utveck
lingen.

På global nivå toppar de regulatoriska 
frågorna och svårigheten att attrahera 
kapital för investeringar listan över 
identifierade risker. Endast 17 procent 
av de svenska energiföretagen bedömer 
kapitalanskaffning som en riskfaktor 
fram till år 2020. Även här märks en 
skillnad mellan små och stora företag, 
där 26 procent av företagen med en 
omsättning understigande 100 miljoner 
kronor ser kapitalanskaffning som en risk.

Vilken eller vilka risker ser du som de mest påtagliga fram till år 2020?

0 20 40 60 80 100

Förändringar i lagstiftning 
och reglering

Svårigheter att attrahera 
kapital för investeringar

Leveransavbrott

Marknadsförändringar

Ökade utsläpp/
luftföroreningar
Bränsletillgång, 

tillförsel och prisrisk

Avancerade internethot

Ser inga risker

88%

17%

14%

30%

52%

1%

19%

60%

Notera att en respondent kan ha angett flera svarsalternativ.

Kommentar PwC:  
Att reglering och lagstiftning ses 
såväl som en risk som en faktor som 
driver marknadsförändringarna 
är föga förvånande. Det regula
toriska trycket har ökat och de 
långa rättsprocesser som har följt på 
vissa reglerområden med ständiga 
justeringar i reglermodeller till vilka 
energibolagen måste anpassa sin 
verksamhet ger en fingervisning 
kring den reg ulatoriska risken 
som bolagen upplever. Resultaten 
visar att bolagen inte förväntar sig 
någon förbättring i det regulatoriska 

klimatet till 2020 och de tror inte 
att långsiktiga och stabila förutsätt
ningar som man efterfrågar kommer 
att uppnås.

Att flertalet av bolagen bevakar 
regulatoriska förändringar genom 
branschföreningar innebär att man 
delvis bortser från denna förändring 
i sina egenägda strategier. Istället 
utvecklas bolagen lika och möjlig
heten till strategiska fördelar i 
regleringsfrågor missas.
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Internethot oroar branschen
När det gäller avancerade internethot 
upplever 52 procent av företagen en 
överhängande risk fram till 2020. De 
mindre företagen ser ITsäkerheten 
som ett mer påtagligt hot än vad de 
allra största företagen gör.

Kommentar PwC:  
En generell förklaring till att internet
hoten får en central roll i undersök
ningen kan vara att en rad incidenter 
på senare tid har gjort branschen 
uppmärksam på sårbarheten och på det 
faktum att sabotage och olyckor ökar.

Oavsett detta är tillförlitligheten och 
stabiliteten i landets elnät inte bara 
en angelägenhet för landets energi
leverantörer utan för hela samhället. 
Det är utan tvekan den mest kom
plexa och kritiska infrastruktur vi 
har med ett stort antal andra sektorer 
som är mer eller mindre beroende av 
den. Hotbilden mot denna sektor kan 
allt oftare återfinnas inom arenan 
Cyber Security.

En förändring av marknaden har 
skett där aktörer och intressenter fått 
delvis nya ansvarsroller, exempelvis 
produktion, transmission och leve
rans. På sistone har dessutom konsu
menterna genom nya energilösningar 
blivit en del i produktionskedjan.

Sammantaget har alltså bilden 
komplicerats ytterligare och därmed 
skapat en ökad säkerhetskomplexitet 
med nya ansvarsområden. Det är 
nu viktigare än någonsin att kunna 
identifiera de kritiska informations
tillgångarna, även de som kan ligga 
hos en annan aktör, identifiera vilka 
risker dessa informationstillgångar är 
utsatta för samt att i görligaste mån 
skapa förutsättningar för att hantera 
dessa risker.

Uppkoppling och smarta hem kom
mer att innebära hemmamiljörisker 
där elhandelsbolagen kan komma att 
få svåröverblickade risker som har 
ursprung i elmätning, dess koppling 
till rådande tariff samt den eventuella 
styrningen av elkonsumtion i hemmen.

Kommentar PwC:  
Ett antal avyttringar av energi och 
infrastrukturtillgångar som även 
med europeiska mått mätt varit rela
tivt stora affärer har lett till att flera 
internationella investerare börjat 
analysera den nordiska marknaden.

Uppfattningen är att Sverige har 
en finansiell och politisk stabilitet 
vilket attraherar investerare och 
finansiella aktörer som har fått upp 
ögonen för energitillgångar.

Det låga ränteläget har även bidragit 
till att mycket kapital sökt sig till 
investeringar som möjliggör en 
högre avkastning med låg risk. 
Infrastruktur tillgångar kvalificerar 
i denna kategori och nya svenska 
investerare så som Folksam, Skandia 
och APfonderna som förvaltar pen
sionskapital har äntrat marknaden.

Nya investerare i kombination 
med att omfattande kapital sökt 

sig till branschen har dels påverkat 
prisbilden på attraktiva energi och 
infrastrukturtillgångar dels påverkat 
bolagens syn på risken kopplat till att 
attrahera kapital till investeringar.  
Att majoriteten av de svenska 
energi bolagen ägs av kommuner 
påverkar även synen på risk kopplad 
till möjligheten att attrahera kapital. 
I den kommunala världen har dock 
möjligheten till kapital snarare blivit 
mer begränsad då investeringar i 
energi tillgångar inte är lika priori
terade som skola, vård och omsorg 
samt den aktualiserade bostadspro
blematiken som föreligger i många 
kommuner. Detta kan bidra till 
resultaten kopplade till att små ener
gibolag i större utsträckning ser en 
risk i samband med kapitalanskaff
ning då många mindre energibolag 
är kommunalt ägda och sannolikt 
inte heller kan attrahera kapital från 
stora finansiella aktörer.

52% 
av företagen ser 
internethot som en 
påtaglig risk fram till  
år 2020
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Tjänster och försäljning påverkar 
också i hög grad
Svenska energibolag ser att tjänster (55 
procent) och försäljning (34 procent) 
får störst påverkan på värdekedjan 
fram till 2020. Mindre bolag tror i lägre 
utsträckning (45 procent) än medel
stora och stora företag (63 procent) 
att tjänster är en faktor som påverkar 
värdekedjan fram till 2020. Försäljning 
påverkar de medelstora företagen mest.

0 20 40 60 80 100

Tjänster (mätaravläsning, 
datasammanställning)

Distribution

Generering

Försäljning

Överföring

Ingen av dem

Kan ej svara

Vilken eller vilka av följande faktorer tror du kommer att ha störst påverkan på  
förändringar i olika delar av värdekedjan fram till år 2020?

55%

8%

2%

19%

19%

19%

34%

Notera att en respondent kan ha angett flera svarsalternativ.

Kommentar PwC:  
Respondenternas svar ger tecken på 
en tydlig förflyttning i energibolagens 
affärsmodeller från ett tidigare 
focus på traditionella affärsområden 
som produktion och distribution till 
tjänster och försäljning. Detta för 
att kunna möta och dra nytta av nya 
kundbeteenden och utveckling av 

tjänster som bland annat digitalise
ring och nya tekniker medger. Att 
mindre bolag i mindre omfattning 
tror att tjänster kommer förändra 
värdekedjan tror vi har att göra med 
att mindre bolag inte kommit lika 
långt i sin analys av möjliga nya 
tjänster och vilken efterfrågan dessa 
tjänster kan ha.
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Distribuerad produktion blir  
allt vanligare
Distribuerad produktion, blir ett allt 
mer verkligt scenario. Distribuerad 
produktion är avgörande i transforme
ringen av branschen, men hur mycket 
räknar branschen med att det tar över 
från den traditionella centraliserade 
produktionen?

En tredjedel ser att 41 procent eller 
mer av den levererade elektriciteten 
kommer att ske från distribuerad 
produktion i Sverige år 2020. 42 
procent svarar att den andelen produk
tion endast kommer att röra sig mellan 
0 och 10 procent, vilket sammantaget 
kan tyda på en osäkerhet i branschen. 
Det kan urskiljas en tydlig skillnad 
mellan små och stora bolag kring hur 
stor utbredning de tror att distribuerad 
energi kommer att få. Bland de till
frågade stora energibolagen tror endast 

nära en femtedel på att 41 procent eller 
mer av produktionen kommer att bestå 
av distribuerad produktion, medan 
drygt två femtedelar av små bolag tror 
att distribuerad produktion kommer 
utgöra 41 procent eller mer. Det omvända 
förhållandet kan ses i andelen som tror 
att distribuerad energi endast utgör 010 
procent, där små bolag svarat 30 procent 
och stora bolag 69 procent. Det kan även 
noteras att rena elnätsföretag i någon 
större utsträckning tror på en större 
utbredning av distribuerad energi än 
elhandels och kombinerade energibolag.

I den globala studien framkommer 
det att 67 procent tror att endast 010 
procent av levererade el kommer från 
distribuerad produktion 2020. Däremot 
bedömer 25 procent att distribuerad 
produktion kommer att ta över från 
centraliserad år 2030. Hela 73 procent 
tror dock på en mix av de båda syste
men med motsvarande tidshorisont.

Kommentar PwC:  
Resultaten speglar den osäkerhet 
som råder kring framtidens energi
marknad och marknadsmodell. Det 
är tydligt att det finns två läger bland 
bolagen. Ett läger som tror på en 
fortsatt stor del central produktion 
och ett som ser en tydlig förändring 
mot distribuerad produktion. Små 
bolag tror på en större utbredning 

av distribuerad energi vilket kan ha 
sin förklaring i att de ser utvidgade 
möjligheter i denna affärsmodell 
utifrån ett tekniskt och ekonomiskt 
perspektiv.

Frågan man kan ställa sig är om dist
ribuerad produktion är en möjlighet 
eller en belastning för energibolagen? 
Finns en möjlighet för energibolagen 

i samband med projektering, ägande 
och potentiella nya intjäningsmöjlig
heter i serviceavtal och drift eller blir 
resultatet att energibolagen endast 
blir en backup eller än värre helt 
spelat ut sin roll?

Lokala småskaliga produktionsanläggningar ofta sammankopplade som kan ersätta 
traditionella kraftverk och distributionssystem eller erbjuda energiförsörjning i områden 
som ännu inte elektrifierats till goda ekonomiska och miljömässiga förutsättningar. 
Produktionskällorna består ofta av förnybara energikällor och grundprincipen är att 
produktionen ska ske nära förbrukaren och att eventuellt överskott kan matas ut på 
det traditionella kraftnätet.

Distribuerad produktion

Hur stor andel av den levererade elektriciteten kommer att ske från distribuerad  
produktion i Sverige år 2020?

0-10 %

11-20 %

21-30 %
31-40 %

41% 
eller mer

Kan ej svara

33%

, 3%

, 3%
, 1%

42%

18%
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Solceller och batteriteknik har 
störst teknisk påverkan
Att distribuerad produktion påverkar 
marknadsförhållandena i allt snab
bare takt råder det ingen tvekan om, 
men även ny teknik lämnar avtryck 
i branschen. När företagen själva 
listar vad som är mest angeläget för 
hemmamarknaden framkommer 
det att solceller och batteriteknik för 
småskalig energilagring är de tekniker 
som kommer att ha störst påverkan på 
elmarknaden 2020. I botten på den totala 
listan hamnar skiffergasproduktion.

Svaren skiljer sig även en aning  
beroende på företagens storlek.

Stora bolag tror i mindre utsträckning 
att solceller (25 procent) kommer att 
påverka elmarknaden framåt medan de 
i större utsträckning än mindre bolag 
tror att vindkraft (44 procent) kommer 
att påverka marknaden fram till år 
2020.

Vilken eller vilka av följande tekniker bedömer du ha störst påverkan på din  
elmarknad år 2020?

Notera att en respondent kan ha angett flera svarsalternativ.
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Energieffektivisering

Solceller

Vindkraft (landbaserad 
eller havsbaserad)

Tekniker för storskalig 
energilagring

Batteriteknik för småskalig 
energilagring

Avancerade elektroniska kontroll-
system för produktion\distribution

Kärnkraft

Skiffergasproduktion

26%

47%

34%

14%

41%

7%

22%

10%

Kommentar PwC:  
En förklaring till att de mindre  
bolagen bedömer att solceller kom
mer att ha störst påverkan kan vara 
att nuvarande regler och politisk 
styrning driver mot småskaliga sol
cellsanläggningar samt distribuerad 
produktion medan vindkraftsprojekt 
blir allt mer storskaliga.

Även batteriteknik för småskalig 
energilagring kan kopplas till 
utvecklingen kring distribuerad 
energi, då dessa energikällor till 
största delen utgörs av förnybara och 
ofta intermittenta kraftkällor finns 
ett behov av energilagring för att 
systemen ska kunna bli oberoende. 

Lagrings tekniken kommer sannolikt 
utvecklas i snabb takt, men idag 
finns ännu en osäkerhet kring hur 
mycket man ska våga förlita sig på 
lagring i framtidens energisystem. I 
ett perspektiv på fyra år ser många 
respondenter en möjlighet till små
skalig lagring. I ett längre tidsper
spektiv vore det intressant att se hur 
svarsfrekvensen avseende storskalig 
energilagring förändrats, något som 
på sikt kan konkurrera med inves
teringar i reglerbar kraftproduktion 
och över föringskapacitet.

Den höga svarsfrekvens som kan ses 
i studien avseende kärnkraft speglar 
förmodligen den aktuella debatten 

om effektskatten plus att kärnkrafts
frågan är mer framträdande i Europa 
än i resten av världen.

Globalt ser också svaren annorlunda 
ut överlag. Nästan tre fjärdedelar 
anser att energieffektivisering har 
störst påverkan på elmarknaden följt 
av solceller och vindkraft.

Svaren kring kärnkraften och dess 
betydelse skiljer sig också åt beroende 
på företagsstorlek. Bland de allra 
största bolagen bedömer 56 procent 
att kärnkraften har störst påverkan 
på elmarknaden fram till 2020. I den 
internationella studien är siffran för 
kärnkraft 26 procent.
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Nya aktörer ger förändrade 
marknadsvillkor
När respondenterna i den svenska 
studien får svara på frågan vilka typer 
av företag utanför den egna branschen 
som de upplever störst konkurrens 
från toppar internetbolag med starka 
varumärken (41 procent) och IT/
Telekomföretag (35 procent) listan. 
Noterbart är att även detaljhandeln och 
säkerhetsföretag återfinns i rankingen.

Globalt ser 71 procent av företagen 
konkurrens från IT/Telekomföretag 
och 56 procent från Internetbolag med 
starka varumärken. Större konkurrens 
ses även från detaljhandel med 66 
procent.

Kommentar PwC:  
Här ser vi tydligt att företag från 
andra branscher på allvar börjar 
ta upp konkurrensen med de 
traditionella bolagen. Kundernas 
krav på automatiserade, flexibla 
och smarta tjänster kan i flera fall 
mötas snabbare av aktörer i andra 
branscher. Kundkraven innebär 
att de traditionella bolagen måste 
öppna upp för samarbeten med andra 
aktörer för att inte tappa mark.

Att komplettera sin verksamhet med 
nya tjänster och produkter kan vara 
en möjlighet men är inte lika attrak
tivt om tjänsterna redan är välutveck
lade hos andra befintliga aktörer med 
starka varumärken.

Samtidigt som hot kommer från 
internetbolag med starka varu
märken öppnar sig nya marknader 
när transportenergimarknaden delvis 
flyttar från traditionella tankställen 

till hemmen. Fler elbilar med högre 
batterikapacitet ger också ett större 
behov av smart konsumtion med 
möjlighet till enskild debitering för 
mobila enheter med ökande energi
lagringskapacitet.

0 20 40 60 80 100

IT/Telecom

Detaljhandel med starka 
varumärken

Internetbolag med starka 
varumärken

Säkerhetsföretag

Annat

Kan ej svara

Från vilka typer av bolag utanför din bransch finns i dag den största konkurrensen?

Notera att en respondent kan ha angett flera svarsalternativ.

35%

16%

41%

6%

20%

8%

41% 
av företagen ser stor 
konkurrens från 
Internetbolag med  
starka varumärken
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Partnerskap är den viktigaste 
strategin
På den svenska marknaden anger före
tagen att partnerskap och allianser för 
bredare produktutbud är den absolut 
viktigaste ingrediensen i strategiarbetet 
framåt (63 procent svarar det), följt av 
digitala kundtjänster (51 procent) och 
prissättning (46 procent).

Analys av förbrukningsdata för att på så 
vis styra produktionen hamnar relativt 
högt på listan (39 procent). Det är främst 
de medelstora företagen som lyfter fram 
analys av förbrukningsdata (49 procent). 
Överlag brottas de medelstora företagen 
med flest strategiöverväganden i förhål
lande till branschen som helhet.

0 20 40 60 80 100
Annat

Prissättning
Anläggningsförvaltning och distributionstjänster

Elektroniska optimeringssystem för lägsta priser

Analys av systemdata

Analys av förbrukningsdata

Partnerskap och allianser för bredare produktutbud

Digitala kundtjänster

Datasäkerhet och tillförlitlighet

"Big Data" Plattformar

Energihandel, prissäkring

Vilken eller vilka av följande strategier kommer att vara viktigast på din  
marknad år 2020?

Notera att en respondent kan ha angett flera svarsalternativ.

46%

51%
25%

39%
33%

30%
19%

33%
25%

63%

2%

”Partnerskap blir 
allt viktigare för att 
möta den ökande 
konkurrensen och 
utveckla sitt tjänste-
utbud”
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Så arbetar bolagen med aktuella regulatoriska områden

Elhandlarcentrisk modell 
påverkar verksamheten mest
Införandet av en elhandlarcentrisk 
modell, påverkar den egna verksam
heten mest. Det menar 60 procent av 
de svenska företagen i undersökningen 
när de svarar på frågan om vilka fakto
rer som har störst inverkan på det egna 
företaget i dagsläget. Bland de stora 
företagen är motsvarande siffra 81 
procent. Elhandelsföretag anser i större 
utsträckning än övriga bolag att den 
elhandlarcentriska modellen är den 
faktorn som påverkar verksam heten 
mest med 71 procent mot genom
snittets 60 procent.

Anpassningen till förändrade 
nätföreskrifter
39 procent av alla bolag ser an
passningen till nya och förändrade 
nätföreskrifter som den faktor som har 
störst påverkan på deras verksamhet 
i nuläget. De stora bolagen påverkas 
minst, där landar siffran på 19 procent. 
Nästan tre av tio bolag ser möjligheten 
till en större efterfrågeflexibilitet, för 
att hantera efterfrågesvängningar, som 
den viktigaste faktorn.

Elhandlarcentrisk modell leder 
till stora konsekvenser
Omställningen mot en elhandlar
centrisk modell får stora konsekvenser 
anser branschen, bland annat när det 
gäller datahantering och rapportering. 
63 procent svarar att omställningen 
kommer att få en hög till en mycket hög 
påverkan på verksamheten. 12 procent 
menar att det får en liten eller ingen 
inverkan alls.

En reglering och marknadsförändring som avser att elhandlaren blir den enda part 
som har den direkta kundkontakten. Energimarknads inspektion har fått uppdraget 
att ta fram förslag till regeländringar som krävs för att införa den elhandlarcentriska 
modellen samt att ta fram en tjänstehubb på den svenska elmarknaden. Införandet av 
tjänstehubb innebär att det blir enklare att införa en elhandlarcentrisk modell och att 
kunden därmed bara behöver ha kontakt med elhandlaren, inte med elnätsföretaget. 
Uppdraget redovisas i februari 2017.
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Anpassningar till nya och 
förändrade nätföreskrifter

Nya krav för hantering 
av personuppgifter

Möjlighet till större 
efterfrågeflexibilitet

Införandet av en 
elhandelscentrisk modell

Ingen av dem

Vilken eller vilka av följande faktorer har störst påverkan på er verksamhet i dagsläget?

17%

10%

60%

39%

28%

Notera att en respondent kan ha angett flera svarsalternativ.

Vilken påverkan tror du att omställningen mot en elhandlarcentrisk modell har på er  
verksamhet fram till 2020 när det gäller datahantering och rapportering? 

25%

1%

11%

24%

38%

Elhandlarcentrisk Modell

Utöver redan presenterade frågeställningar har vi valt att göra en djupdykning i några specifika regulatoriska frågeställ
ningar för att få bolagens syn kring dessa och om och hur de aktivt arbetar med dessa områden.
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Nära en tredjedel har inte 
påbörjat omställning till 
efterfrågeflexibilitet
Branschen är också bara i startgroparna 
när det gäller omställningen till en 
större efterfrågeflexibilitet. 36 procent 
har påbörjat att diskutera frågan 
internt i organisationen. 18 procent 
svarar att arbetet pågår och 8 procent 
att de är klara med omställningen. Det 
är främst de medelstora bolagen som är 
färdiga med detta arbete.

Drygt tre av tio företag har inte 
påbörjat detta arbete. Nästan ett av tio 
företag rapporterar att de inte vet hur 
långt de har kommit.

Efterfrågeflexibilitet innebär att 
el kunden förändrar sitt förbruknings-
mönster efter att ha fått signal från 
elsystemet eller elmarknaden. Det kan 
till exempel vara prissignaler som gör 
en kund mer benägen att flytta sin för-
brukning till en tid på dygnet då elen är 
billigare. Energimarknadsinspektionen 
har i uppdrag av regeringen att föreslå 
åtgärder som ger incitament till flexibla 
beteenden. Uppdraget skall redovisas i 
januari 2017.

Hur långt har ni kommit med omställningen kring datahantering och rapportering som 
elhandelscentrisk modell medför?

Arbetet har börjat diskuteras 
i organisationen

Arbetet pågår

Vi är klara med 
detta arbete

Vi har inte börjat

Vet ej, kan 
ej svara

33%

41%

22%

, 2% , 2%

Kommentar PwC:  
Den elhandlarcentriska modellen 
påverkar såväl elhandelsverksamhet 
som nätverksamhet. Medan elhand
laren sannolikt ser stora konsekven
ser kopplade till administrering 
och kundhantering ser nätägare en 

konsekvens i att inte längre har 
direktkontakt med sina nätkunder 
och att inte lika enkelt kunna mark
nadsföra olika tjänster och produkter. 
Att en tredjedel av bolagen inte har 
påbörjat omställningen visar att det 
finns mycket kvar att göra.

Efterfrågeflexibilitet

De flesta har inte börjat 
omställningen till 
elhandlarcentrisk modell
22 procent svarar att de inte har börjat 
och 41 procent anger att de enbart har 
startat diskussioner i organisationen. 
2 procent svarar att de är klara med 
anpassningen och det är företrädesvis 
de stora bolagen som anger det. Det är 
även bland de större bolagen som arbe
tet pågår med denna fråga, 44 procent 
jämfört med 33 procent för branschen 
som helhet.
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Anvisningsavtal splittrar 
branschen i fråga om lönsamhet
Företagen har också bedömt hur deras 
lönsamhet påverkas inom elhandeln på 
grund av förändrad reglering rörande 
anvisningsavtal. Det som framkom
mer är en ytterst osäker bild där 26 
procent anger varken eller. 40 procent 
menar att det medför liten eller ingen 
påverkan alls och 26 procent att det 
får hög eller mycket hög påverkan på 
lönsamheten.

Anvisningsavtal är ett avtal med fast 
pris som gäller tillsvidare utan någon 
uppsägningstid mellan kund och 
elleverantör. I syfte att säkerställa att 
kunder med anvisade avtal har skäliga 
villkor, att minska andelen kunder 
med anvisade elleverantörer och att 
öka kundaktiviteten på elmarknaden 
utreds det nuvarande regelverket kring 
anvisningsavtal. I mars remitterade 
Miljö- och energidepartementet ett 
förslag om skärpta regler och lagänd-
ringar som föreslås träda i kraft den  
1 januari 2017.

Kommentar PwC:  
Även kring effekterna av bort
tagandet av anvisningsavtalen 
ses en splittrad bild. Av respon
denternas svar kan man dock 
urskönja att de flesta bolag tror att 
man på något sätt kommer att kunna 

kompensera sig för att de höga 
anvisnings marginalerna försvinner. 
Om detta är genom nya tjänster, 
produkter eller prismodeller eller 
helt enkelt en marginaljustering i 
övriga avtalsformer får tiden visa.

Hur tror du att er lönsamhet kommer att påverkas inom elhandeln pga den  
förändrade synen som anvisningsavtal innebär?
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Anvisningsavtal
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Elpriset påverkas mest av 
intermittent produktion
Den ökande andelen intermittent 
produktion, det vill säga produktion 
som inte direkt kan regleras utan är 
avhängig att det blåser eller att solen 
lyser, påverkar branschen och allra 
mest elpriset (44 procent svarar det) 
men intermittent produktion påverkar 
även investeringar i nya nät anser 32 
procent i undersökningen.

Kommentar PwC:  
Den intermittenta produktionen 
medför att det vid vissa tillfällen kan 
finnas kapacitetsbrist, till exempel 
när det inte blåser en kall vinterdag. 
Att systemet har mindre andel 
reglerbar kraft kommer sannolikt att 
resultera i större variationer i elpris. 
Den intermittenta produktionen 

innebär även att producerad el i 
större utsträckning behöver överföras 
från regioner där kraftproduktionen 
sker till övriga delar av Sverige och 
Europa.

Detta innebär krav på nätkapacitet 
och utökade anslutningar inom 
Sverige och till andra länder.
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El-priset

Investering i nya nät

Övrigt investeringsbehov

Inget av dem

Kan ej svara

Vad påverkas i dagsläget mest av den ökande andelen intermittent produktion i  
elnätssystemet?

Notera att en respondent kan ha angett flera svarsalternativ.
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