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Affärsmodeller och alternativ 
finansiering för satsningar på 
lågtempererad fjärrvärme  

 

1 Vad är en affärsmodell? 

Det finns ingen allmängiltig definition av en affärsmodell, men det finns vissa gemensamma näm-

nare: 

 den beskriver hur ett företag eller organisation skapar, levererar och bibehåller ett värde 

 den anger de strategier som företaget använder 

 den skapar en konkurrensfördel för ett företag tills metoderna kopieras av andra (fördelar med 

att vara först på marknaden). 

 

Ett sätt att beskriva en affärsmodell är att dela upp den i tre delar: 

 kunder (värde, relationer, segment) 

 resurser (infrastruktur, aktiviteter, partner, logistik) 

 struktur för kostnad/intäkter (avgifter, prismodeller, intäkter, kostnader). 

 

Ett annat sätt att beskriva en affärsmodell är förhållandet mellan organisationen och marknaden:  

 Huvuddelen av affärsmodellen hänvisar till mjuka värden och strategier, och endast en liten del 

rör prismodellen eller intäktsstrukturen. 

 Prismodellen inkluderar hur företaget planerar att tjäna pengar, t.ex. olika sorters avgifter. 

 Avsnittet med mjuka värden och strategier i en affärsplan kan inkludera policies såsom att all 

kompetens ska hållas internt, att fossilfria energikällor ska användas närhelst möjligt, olika 

strategiska partnerskap osv. 

2 Beskrivning av Business Model Canvas 

Business Model Canvas är det vanligaste sättet att presentera en affärsmodell. Detta verktyg är ba-
serat på en strategisk process med ett underlag för att dokumentera befintliga affärsmodeller. Det är 
ett visuellt verktyg som på ett organiserat sätt beskriver verksamheten i nio olika delar, så att anta-
ganden om nyckelresurser, nyckelpartner och nyckelaktiviteter blir överskådliga, vilket även gäller-
värdeerbjudanden, kundrelationer, kanaler, kundsegment, kostnadsstrukturer och intäktsströmmar. 
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2.1 Business Model Canvas för traditionell fjärrvärme  

När kanvasen används på en affärsmodell med traditionell fjärrvärme kan det ses som konventionell 

produktion och affärslogiken är baserad på stordriftsfördelar. Den sortens affärsmodell är ganska 

rättfram. I kundsegmenten för en affärsmodell med traditionell fjärrvärme är den största kundgrup-

pen professionella kunder, t.ex. ägare av stora byggnader. 

Nyckelresurserna är produktionsenheter och distributionsnätverk. Nyckelpartner i affärsmodellen är 

bränsleleverantörer. Och nyckelaktiviteterna är produktion, distribution och underhåll. Värdeerbju-

dandet för traditionell fjärrvärme är värme och tappvarmvatten.  Kundrelationen består i att företaget 

förser konsumenten med värme. Och kommunikationskanalerna är räkningar och kampanjer. Kost-

nadsstrukturen baseras på höga fasta kostnader, och intäktsströmmarna är också relativt fasta och 

höga. 

  

Figur 1 Business Model Canvas (baserat på Strategyzer.com) , illustration av Peter Abramsson, Alias design 
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2.2 Business Model Canvas anpassad till lågtempererad 
fjärrvärme 

Lågtempererad fjärrvärme kommer i de flesta fall att kräva en annan affärsmodell än den som an-

vänds för traditionell fjärrvärme. Den exakta affärsmodellen måste utformas baserat på lokala förhål-

landen, värmekällor och kunder.  

Vissa av de faktorer som troligtvis kommer att ändras är: 

Nyckelpartner Fler samarbetspartners, inklusive tredjepartsproducenter av värme. 

Nyckelaktiviteter Skifte från att ”endast” vara en leverantör av fjärrvärme till att erbjuda fler 

tjänster till kunder. 

Kostnadsstruktur Större mångfald av kostnader, värmeproduktionsenheter av olika storlekar och 

ökade inköp av värme från tredje part, inklusive spillvärme. 

Intäktsströmmar Fler typer av kunder, men lägre försäljningsvolymer. Även ägare av byggnader 

som nästan är nollenergihus kan vara potentiella kunder.  

Kundrelationer Mer kundkontakt. Introduktion av lågtempererad fjärrvärme kan kräva utform-

ning av andra installationer i byggnader, och felmarginalerna är mindre. 

3 Exempel på andra affärsmodellverktyg 

I projektet LowTEMP beskrivs andra verktyg för affärsmodeller i rapporten ”Studier av affärsmodeller 

och innovativa finansieringslösningar”, som kan laddas ner från lowtemp.eu. De inkluderar: 

• Helikoptermodellen (utvecklad av LowTEMP) – en modell som hjälper till att utvärdera lokala 

förhållanden. 

• Värdestegen (utvecklad av LowTEMP) – ett verktyg som hjälper till att fastställa ett företags 

värdeerbjudande idag och i framtiden. 

• The Bridge Method – en metod för att kartlägga de olika aktörernas intresse och motivation 

för en satsning, inklusive införande av lågtempererad fjärrvärme.  

4 Innovativa finansieringslösningar 

4.1 En introduktion till finansieringslösningar 

Det finns flera faktorer som måste övervägas när man identifierar en lämplig finansieringslösning vid 

investering i lågtempererad fjärrvärme: 

 förutsättningar på olika orter och i olika länder, inklusive vanliga finansieringsstrukturer 

 storlek på och ägare till fjärrvärmesystem och fjärrvärmeföretag 
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 förutsättningar och begränsningar för finansiering 

o ägandestrukturer (offentligt eller privat) 

o tillämplig lagstiftning 

o om det gäller ett nytt system eller uppgradering av ett befintligt. 

 Innovativa aspekter  

o Vilka skillnader finns mellan föreslagen lågtempererad fjärrvärme och traditionell 

fjärrvärme? 

o Nya tekniker är ofta förknippade med högre risk. 

o Innovativa lösningar kan innebära möjlighet till finansiering från EU eller externt. 

 

De nationella förutsättningarna kommer att ha en direkt inverkan på tillgänglig finansiering. Några 

vanliga strukturer för finansiering som används för tillfället är: 

 lån från nationella banker eller andra finansinstitut 

 internationella finansinstitut (kapitalfonder, internationella banker) 

 nationella bidrag (för minskade utsläpp av koldioxid och kväveoxider) 

 kommunala/lokala bidrag (för att förse subventionerade bostäder med billig värme) 

 lånegaranti från centralbank eller offentlig myndighet 

 Europeiska investeringsbanken. 

 EU-finansiering/-program (EU:s struktur- och investeringsfonder eller Europeiska regionala ut-

vecklingsfonden). 

4.2 Exempel på alternativa finansieringslösningar 

När man utvärderar innovativa finansieringslösningar kan det vara bra att titta utanför de nationella 

gränserna. Vissa länder har länge använt specifika typer av finansiering, som andra länder inte har 

använt på grund av skillnader i ägandestrukturerna för fjärrvärme. Exempel på nya innovativa finan-

sieringslösningar inkluderar: 

 crowdfunding  

 kooperativ finansiering 

 energitjänster (ESCo). 

4.3 Vidare läsning 

För en mer ingående beskrivning av ämnet kan rapporten Study on business models and innovative 

fundign structures laddas ner från lowtemp.eu. 


