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Sammanfattning 

Energiområdet och arbetet med ökad energieffektivisering har blivit ett alltmer aktuellt 
område i dagens samhälle. En minskad energianvändning är gynnsam för miljö och klimat 
och är även attraktiv ur ett ekonomiskt perspektiv.  

Industrisektorn har potential att effektivsera sin användning av energi men de åtgärder som 
finns att tillgå för att uppnå detta vidtas inte fullt ut. Detta beror på att det finns ett antal 
hinder som bromsar arbetet med energieffektivisering. Denna studie fokuserar på dessa hinder 
men även på de drivkrafter som kan användas för att motivera arbetet med 
energieffektivisering. Dessa hinder och drivkrafter diskuteras i studien ur ett 
organisationsteoretiskt perspektiv.  

I studien framträder ekonomi och inre samt yttre påverkan (exempelvis personligt intresse, 
krav och konkurrens) som de starkaste drivkrafterna för energieffektivisering. De mest 
framträdande hindren för energieffektiviseringsarbetet är relaterade till struktur, planering, 
kommunikation, kultur och energitekniska faktorer.  

De slutsatser som dras i denna studie är att det framförallt är viktigt att arbeta aktivt för att 
etablera en struktur och kultur som är gynnsam för förändringsarbete. Detta bör kunna uppnås 
genom en ökad ansvarsfördelning och involvering av personal på alla nivåer inom företaget. I 
arbetet för att uppnå detta spelar välfungerande kommunikationskanaler en avgörande roll. 
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1. Inledning 

Energiförsörjning är en av dagens nyckelfrågor i samhällets strävan för att uppnå en hållbar 
utveckling. Förbättrad levnadsstandard och ekonomisk tillväxt innebär oundvikligen en ökad 
efterfrågan på energi (Abulfothu, 2007, s 275-276).  En ökad energianvändning innebär i sin 
tur en ökad stress på de primära energikällorna men även på miljön i övrigt då energifrågorna 
är nära sammankopplade med miljöfrågorna. Energianvändningen får effekter som påverkar 
bland annat hälsa och klimat. Det är därför av största vikt att energianvändningen minskar och 
ett sätt att uppnå detta är att arbeta för en mer effektiv användning av energi. Ur en ekologisk 
synvinkel är minskad energianvändning av högsta prioritet (Schaumann, 2007, s 719). 
Energieffektivisering blir som en ny energikälla och har (tillsammans med energieffektiv 
teknik) fördelen att det är enklare att spara energi än vad det är att utöka energiförsörjningen 
(Abulfothu, 2007, s 276).  
 
Från industrins perspektiv är energieffektivisering i första hand ett verktyg för att minska 
kostnaderna för energianvändningen, man vill minimera tillförseln och maximera utnyttjandet 
av energi (Schaumann, 2007, s 720). Detta har inom den svenska industrin blivit en alltmer 
prioriterad fråga efter att elmarknaden avreglerats och priserna stigit (Trygg och Karlsson, 
2005, s 1445-1447). Ytterligare en konsekvens av öppnandet av marknaden är att kolkraft, 
som är den flexibla energireserven i EU och därmed påverkas direkt då efterfrågan ökar 
respektive minskar, kommer att bli den flexibla energikällan även i Sverige. Detta innebär att 
en minskning av energianvändningen i Sverige innebär en än tydligare påverkan på utsläppen 
av CO2.  
 
Trots de ekonomiska och miljömässiga fördelarna med en minskad energianvändning visar 
studier att kostnadseffektiva energiåtgärder inte alltid genomförs (Rohdin et al, 2007, s 672-
673). Detta fenomen kallas för energieffektiviseringsgap och förklaras genom att det finns 
hinder som motverkar energiarbetet. För att uppnå ett framgångsrikt energiarbete och en 
långtgående energieffektivisering är det av stor vikt att identifiera dessa sektorsspecifika 
hinder. Denna studie har som ansats att bidra till att identifiera några av de möjliga hinder 
som finns inom ytbehandlingsindustrin i Sverige samt ett antal drivkrafter som kan bidra till 
att övervinna dessa hinder. I denna studie ses energiarbete som en typ av nytänkande, lärande 
och förändring inom företaget. Fokus ligger på att identifiera drivkrafter och hinder för 
förändring samt att förklara deras förekomst ur ett organisationsteoretiskt perspektiv. 

2. Studiens syfte och avgränsningar 

Denna studie har sin utgångspunkt i och som syfte att påbörja ett välfungerande 
energiledningsarbete hos en mindre ytbehandlingsindustri. Detta görs genom en 
nulägesanalys av deras energianvändning samt framtagande av åtgärdsförslag för hur 
energianvändningen kan förbättras och därigenom effektiviseras. Denna uppsats har även ett 
mer generellt och teoretiskt perspektiv samt syfte genom ansatsen att ur ett 
organisationsteoretiskt perspektiv beskriva och analysera aspekter som påverkar energiarbetet 
i positiv eller negativ riktning.  
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2.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka möjligheter och svårigheter som finns knutna 
till energiarbetet på en mindre industri samt hur dessa svårigheter kan övervinnas. Studien har 
dessutom som ansats att, genom analys av problematiken, lyfta frågan till en mer generell 
nivå med hjälp av tidigare forskning och belysa frågan ur ett organisationsteoretiskt 
perspektiv. 
 
Studien har i huvudsak genomförts i form av en fallstudie på en mindre industri vilken 
kompletterats med intervjuer med personerna i företagets ledningsgrupp. Intervjuerna har 
genomförts för att svara på nedanstående frågeställningar. De två inledande är i huvudsak 
inriktade på det i studien aktuella företaget: 
 
 Hur fungerar energiarbetet på det aktuella företaget och hur ser ledningen på detta?  
 Vilka hinder, drivkrafter och organisatoriska möjligheter och svårigheter finns för att 

få ett väl fungerade energiarbete på företaget? 
 
Följande frågeställningar har som syfte att lyfta studien till en mer generell nivå: 
 
 Vilka är de kritiska faktorerna för förändringsarbete? 
 Hur kan organisationsteori förklara förekomsten av hinder för energiledningsarbetet? 

 
Förhoppningen är att studien ska ge en fördjupad kunskap kring vad som påverkar företag i 
deras energiarbete. Dessutom finns ansatsen att undersöka varför eventuella hinder existerar 
och hur man kan komma tillrätta med dessa inom företaget. Slutsatser om hur företag bör 
arbeta för att få ett välförankrat energiarbete i sin organisation bör därefter kunna dras.  

2.2 Utgångspunkt 
Som grund och utgångspunkt för studien ligger kandidatuppsatsen ”Drivkrafter och hinder för 
energieffektivisering – en enkätundersökning om energiarbete hos företag i Jönköpings län” 
(Holmberg och Moberg, 2006). Under arbetet med den studien erhölls en viss förståelse för 
vad som påverkar företag att arbeta med energifrågor. Denna förförståelse har bidragit till en 
önskan att i denna studie fördjupa tidigare erfarenheter kring dessa frågor genom att göra en 
fallstudie med en djupare ansats än tidigare enkätstudie. 
 
En andra utgångspunkt har utgjorts av den energikartläggning som genomförts på uppdrag av 
det aktuella företaget. Energikartläggningen har format studien genom att dels sätta villkor för 
omfattning och avgränsningar då studien genom kartläggningen kommit att fokusera på och 
utgå från ett specifikt företag. Den har även gett en viss förförståelse kring det aktuella 
företaget efter ett antal besök i samband med förberedande arbete med kartläggningen vilken 
sedan har fungerat som en utgångspunkt inför intervju och diskussion. 

2.3 Avgränsningar 
De avgränsningar som gjorts är framförallt att fallstudien fokuserar på ett specifikt företag. 
Dessutom har en tydlig avgränsning gjorts vid urval av intervjupersoner då det är 
ledningsgruppen inom företaget som intervjuats. Denna avgränsning har utförts utifrån 
studiens syfte och frågeställningar. Deltagandet för övriga medarbetare inom företaget utgörs 
av samtal av enklare karaktär. 
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2.4 Företaget - det studerade fallet 
Fallstudien omfattar ett mindre företag inom ytbehandlingsindustrin. Småföretag brukar ofta 
definieras utifrån antal anställda (Nilsson, 2003, s 14) och personalstyrkan består i detta fall 
av 13 stycken fast anställda varav tre sitter med i företagets ledningsgrupp. Ledningsgruppen 
har en central roll i denna studie då gruppens medlemmar är de som intervjuats och materialet 
från dessa intervjuer ligger till grund för studien. Dessa personer är VD tillika ägare av 
företaget, miljö- och kvalitetsansvarig samt produktionsansvarig.   
 
Företaget erbjuder legoytbehandling och inriktar sig framförallt på elförzinkning. Även om 
personalstyrkan placerar företaget i facket småföretag är de en energikrävande producent med 
hög energiintensitet. Företaget har som målsättning att införa energiledningssystem samt gå 
med i Programmet För Energieffektivisering, PFE. De är redan kvalitetscertifierade enligt ISO 
9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001. 
 
Samarbetet mellan företaget och författaren till studien inleddes då företaget efterfrågade 
hjälp med sitt energiarbete genom en ex-jobbspool och därmed kontaktades med denna studie 
i åtanke. Det faktiska projektet togs fram i dialog mellan företaget och författaren i samråd 
med handledare på Linköpings Universitet.   
 
Företaget, samt i studien medverkande personal, är avidentifierade då det av författaren inte 
uppfattats som relevant att namnge dessa för att uppnå syftet med studien.  

2.5 Disposition 
Rapporten inleds med en översiktlig genomgång av bakgrund och teori. Därefter följer 
metodkapitel vilket i sin tur följs av resultat och diskussion. Avslutningsvis finns en djupare 
analys av diskussionen vilken leder fram till studiens slutsatser.  

3. Bakgrund och teori 

Uppgiften som ligger till grund för denna studie var att se över företagets energianvändning 
och ge förslag på lämpliga åtgärder för att reducera denna. Det finns ett antal styrmedel, 
metoder, hinder och drivkrafter som kan påverka vid energiarbete och de som varit mest 
betydelsefulla för det aktuella företaget kommer att presenteras i detta kapitel. Inledningsvis 
kommer en kortare genomgång av industrins roll kring energianvändning. 

3.1 Industrin och energianvändningen  
Att energifrågor har blivit alltmer aktuella och prioriterade i samhället märks på flertalet 
områden, inte minst inom den tillverkande sektorn. Den tillverkande industrin i Sverige består 
av ca 50 000 företag, 200 av dessa står för 80% av företagens sammanlagda energianvändning 
(STEM 1, 2006). Därmed kan man dra slutsatsen att dessa företag har en verksamhet med hög 
energiintensitet. Den energiintensiva industrin utgörs framförallt av företag inom 
papperstillverkning, järn- och stålframställning samt kemisk industri (såsom ytbehandling). 
Energianvändningen för den kemiska industrin utgörs främst av el som används vid 
elektrolysprocesser och beräknas utgöra 8% av den totala energianvändningen för industrin 
(STEM 2, 2006, s 31). Att minska på energianvändningen innebär inte bara en miljömässig 
vinst utan även en konkurrensfördel på marknaden där denna rationalisering är nödvändig för 
att lönsamheten skall kunna upprätthållas i den internationella konkurrensen (STEM 1, 2006).  
 



4 
 

Statens energimyndighet, STEM, arbetar bland annat med att uppnå en mer energieffektiv 
industri och har program som riktar sig till energiintensiv industri. Exempelvis kan 
programmet Processintegration nämnas där man bearbetar energianvändningen på enskilda 
företag genom att effektivisera utnyttjandet av energiflödena i företaget (STEM 1, 2006). 

3.2 Styrmedel och hjälpmedel 
För att trygga tillgången på energi samt begränsa påverkan på miljö, klimat och hälsa har ett 
antal styrmedel införts för att driva utvecklingen i önskad riktning (STEM 2, 2006, s 16). Den 
kanske hårdaste formen av styrmedel är administrativa styrmedel vilka påverkar genom 
exempelvis krav, gränsvärden och avtal (STEM 2, 2006, s 16). De ekonomiska styrmedlen 
påverkar genom att göra det ekonomiskt lönsamt att ta beslut som leder mot de uppsatta 
energimålen exempelvis genom skatter och avgifter men även genom bidrag och 
subventioner. De mjukaste typerna av styrmedel är information och forskning. Här påverkas 
framförallt attityder och medvetenheten kring de aktuella frågorna och möjliggör en frivillig 
förändring (STEM 2, 2006, s 16). Dessa styrmedel förstärker drivkrafterna hos företagen att 
arbeta med energieffektivisering. 
 
Industrin har varit relativt restriktiv vad gäller helt ny teknik då införandet av denna kan skapa 
driftsstörningar vilket företagen i många fall inte har råd att riskera (STEM 1, 2006). 
Utformningen av ekonomiska styrmedel blir därmed till viss del avgörande för industrins 
energianvändning.  

3.3 Program För Energieffektivisering 
Den 1 januari 2005 trädde Programmet För Energieffektivisering (PFE) i kraft (STEM 2, 
2006, s 21). Denna lag har som ändamål att motivera energiintensiva företag att arbeta mot en 
mer effektiv energianvändning (SFS 2004:1196). Deltagandet i 
energieffektiviseringsprogrammet ger företagen möjlighet till en befrielse från den energiskatt 
som bestäms av lagen 1994:1776. Definitionen för energiintensivt företag lyder: 
 
”1. Inköpskostnaderna för energiprodukter och el uppgår till minst 3 procent av företagets 
produktionsvärde under basåret, eller 
2. energi-, koldioxid- och svavelskatterna på de energiprodukter och den el som förbrukats av 
företaget under basåret uppgått till minst 0,5 procent av företagets förädlingsvärde under 
samma period” (SFS 2004:1196). 
 
De huvudsakliga motkraven för att företagen ska slippa energiskatten är att de, inom två år 
från det att deras deltagande i programmet godkänts, ska ha infört och använda sig av ett 
standardiserat energiledningssystem som ska certifieras samt uppfylla ett antal särskilda 
skyldigheter (SFS 2004:1196): 
 
 1. Att fastställa en energipolicy för verksamheten 
 2. Att kartlägga och analysera energianvändningen kontinuerligt 
 3. Att ta fram energimål för företaget 
 4. Att skapa en handlingsplan för åtgärder som ska vidtas för att uppnå målen 
 5. Att fastställa rutiner som säkrar att energianvändningen övervakas, värderas 
 och korrigeras samt att de anställda informeras och utbildas. 
 6. Att skapa en organisationsstruktur som gör att systemet kan fungera väl. 
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Förutom dessa krav finns ett antal skyldigheter utöver ledningssystemet vilka berör bland 
annat kartläggning, planering, åtgärder, kostnadskalkylering, inköp och redovisning (SFS 
2004:1196). Denna studie kommer framförallt att bidra till att uppnå punkt 2, 5 och 6. 

3.4 Hinder och drivkrafter 
Det centrala i denna studie är hinder och drivkrafter kring energiarbete på företag. Hinder som 
måste övervinnas för att effektivisera energianvändningen och drivkrafter som kan 
identifieras och förstärkas för att uppnå detta. Många faktorer i energiarbetet kan fungera som 
såväl drivkraft som hinder beroende på den faktiska situationen. Ett hinder för 
energieffektivisering kan ses som en faktor som påverkar företag att inte genomföra de 
kostnadseffektiva energibesparingar som organisationen har kapacitet för att göra (Sorrell et 
al, 2000, s 3). Denna obalans mellan besparingspotential och faktisk besparing kallas för 
energieffektiviseringsgap. Det finns ingen entydig indelning av hinder för 
energieffektivisering och det är viktigt att beakta att hindren även kan vara sektorsspecifika 
och beroende på storlek och ägandeform för företaget (Rohdin et al, 2007, s 673-674).  
 
I denna studie ses uppstart av energiarbetet som en typ av förändring i verksamheten. Viljan 
till förändring påverkas även den av inre och yttre impulser (drivkrafter) för just förändring 
(Abrahamsson och Aarum Andersen, 2005, s 230-231). De inre impulserna skapas av 
personer som ser möjligheter och utvecklingspotential i organisationen vilka förmedlas vidare 
till ledningen och diskuteras. De yttre impulserna utgörs av förändring i organisationen 
omgivning såsom ny teknologi, kunder, konkurrens och ekonomiska villkor. Dessa kan vara 
såväl begränsande för förändring som att de kan öppna upp för nya möjligheter (Abrahamsson 
och Aarum Andersen, 2005, s 181).  
 
Här följer en kort genomgång av de huvudsakliga faktorerna som påverkar organisationer i 
energi- och förändringsarbete. 

3.4.1 Ekonomi 
Den drivkraft som brukar beskrivas som den starkaste är ekonomin. Givetvis leder en 
minskad energianvändning till minskade energikostnader men här spelar även de ovannämnda 
ekonomiska styrmedlen in som exempelvis avgifter och skatter (Persson et al, 2005, s 11). 
Även PFE utgör en ekonomisk drivkraft genom den skattelättnad som företagen erbjuds som 
morot för att arbeta mer energieffektivt (Persson et al, 2005, s 12). Ekonomin kan också 
fungera som ett hinder för energieffektiviseringar då avsaknad av kapital kan omöjliggöra 
inköp av ny teknik och energieffektiva lösningar. Viljan att låna pengar till energibesparande 
investeringar verkar dessutom vara låg (Persson et al, 2005, s 8).  

3.4.2 Personligt intresse, värderingar och kultur 
Ett individuellt intresse och engagemang för energifrågor kan vara en drivkraft för 
energieffektiviseringsarbete inom organisationer (Persson et al, 2005, s 11). Detta intresse, 
eller dessa värderingar, kan finnas på såväl personligt som organisatoriskt plan och skapar en 
kultur för företaget som kan verka drivande inom energirelaterade frågor. Kulturen i en 
organisation kan vara svår att förändra och påverkas oftast indirekt av förändringar på övriga 
områden snarare än direkt (Abrahamsson och Aarum Andersen, 2005, s 236).  

3.4.3 Krav 
Politiska styrmedel som exempelvis lagkrav kan påverka företagens hantering av energifrågor 
(Christoffersen et al, 2006, s 519). Även kundkrav påverkar företaget att genomföra 
förändringar för att leva upp till dessa.  
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3.4.4 Konkurrens och Image 
Företaget kan påverkas att arbeta med energieffektivisering genom efterfrågan och 
påtryckningar från bland annat kunder, miljöorganisationer eller andra intressenter 
(Christoffersen et al, 2006, s 520). För de allra flest företag är det viktigt att leva upp till dessa 
påtryckningar för att bibehålla eller förbättra sin image i konkurrensen från andra företag.  

3.4.5 Miljöarbete 
Miljöarbete i form av miljöledningssystem, MLS, betraktas i vissa fall som en drivkraft för 
energiarbete. Det finns ofta möjlighet att lyfta fram energifrågorna i miljöledningsarbetet 
(Amundsen, 2000, s 484). Det finns dock studier som menar att ett positivt samband inte har 
kunnat påvisas och att man inte kan dra slutsatsen att ett välfungerande miljöarbete även 
innebär engagemang i energifrågor hos företaget (Rohdin och Thollander, 2006, s 1842).   

3.4.6 Struktur och kommunikation på företaget 
Företagets struktur är av stor vikt när man ska identifiera hinder och drivkrafter för 
energieffektivisering. Energiledning har utvecklats mot att fokusera alltmer på information, 
kommunikation och personalmedverkan (Christoffersen et al, 2006, s 517). Inom 
strukturbegreppet kan man inkludera målsättningar inom företaget och framförallt långsiktiga 
strategier har lyfts fram som en stark drivkraft för energiarbetet (Rohdin et al, 2007, s 676). 
Kommunikation och framförallt information är viktigt vid arbete med energieffektivisering. 
Informationen ska vara trovärdig, tydlig och lättillgänglig och studier visar på att information 
från kollegor samt energikonsulter är den som värderas högst inom företagen (Rohdin et al, 
2007, s 675). Samma studie visat även att ett av de största hindren för energieffektivisering 
bland privatägda företag är relaterade till informationsproblem. Kommunikation kring 
energiledning är som mest effektiv då den anpassats till den aktuella ledningsformen och 
ligger på en relevant nivå (Christoffersen et al, 2006, s 516). 

3.5 Organisationsteori – energiledning 
I denna studie står en organisation i form av ett företag i centrum. En organisation är enkelt 
beskrivet ett stabilt och medvetet samarbete mellan människor vilket bedrivs på ett målinriktat 
och strukturerat sätt (Flaa et al, 1998, s 9). Detta fenomen beskrivs och förstås med hjälp av 
organisationsteori vilken kan användas för att utveckla och förbättra organisationer (Flaa et al, 
1998, s 11). Organisationsteorin kan enligt Flaa därmed användas som dels ett teoretiskt och 
analytiskt verktyg och dels utgöra ett verktyg för att lösa problem med mer praktisk karaktär. 
Detta gör att organisationsteorin lämpar sig väl för denna studie vars syfte delvis är att 
sammanfoga praktik och teori. För att ytterligare motivera valet av organisationsteori som 
studiens teoretiska ram kan nämnas att den utgör ett tvärvetenskapligt angreppssätt vilket går 
väl ihop med metod och syfte för studien samt förförståelsen hos författaren. Dock finns det 
ingen allomfattande organisationsteori; området täcks in av ett flertal organisationsteorier 
vilka inriktar sig på olika delar av området (Flaa et al, 1998, s 15-16). Detta gör att man inom 
organisationsteorierna använder sig av teorier och metoder från flertalet andra 
forskningsområden. Organisationsteorin är med andra ord ett brett område och i denna studie 
har en avgränsning gjorts vilket inriktat denna på organisatoriska hinder för förändringsarbete, 
kommunikation samt organisationsstruktur. 

3.6 Förändringsarbete inom organisationer 
Förändring inom en organisation kännetecknas av bland annat kontinuerliga framsteg, 
utveckling av utvalda delar hos organisationen och ny teknologi (Abrahamsson och Aarum 
Andersen, 2005, s 229). Impulserna att starta förändringsarbetet kan vara såväl interna som 
externa och har ovan beskrivits som inre respektive yttre drivkrafter.  
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Det finns ett antal organisatoriska faktorer för förändringsarbete. Dessa faktorers funktion 
påverkar hur framgångsrikt förändringsarbetet kommer att bli. Väl fungerande faktorer såsom 
en välutvecklad organisationsstruktur eller en gynnsam kultur kan underlätta och främja 
förändring. Om det däremot finns grundläggande problem inom respektive faktor kan dessa 
troligtvis istället utgöra hinder för förändring. I detta arbete har tre centrala områden 
identifierats för att kunna beskriva såväl det specifika fallet som problemområdena på mer 
generell nivå. Dessa områden är organisationers struktur, kultur och kommunikation.  

3.7.1 Organisationsstruktur 
En organisations formella struktur spelar en avgörande roll för dess lärandeprocesser och 
utveckling (Müller & Siebenhüner, 2005). Ett av de grundläggande dragen i en organisations 
struktur är fördelningen av arbetsuppgifter och auktoritetspositioner (Abrahamsson och 
Aarum Andersen, 2005, s 60). Denna struktur blir en förutsättning för exempelvis 
måluppfyllelse genom att utgöra stabiliteten men även möjliggöra förändringsutrymme inom 
företaget. Dessutom skapar den ett behov av samordning för att strukturera 
arbetsfördelningen. Denna koordinering är en av nyckelfunktionerna för en välfungerande 
organisationsstruktur då den håller ihop hela organisationen (Abrahamsson och Aarum 
Andersen, 2005, s 67).  
 
Strukturen kan förklaras med hjälp av fem begrepp; strategi, storlek, teknologi, omgivning 
och makt (Abrahamsson och Aarum Andersen, 2005, s 69). Makt och kontroll är den centrala 
faktorn för utformningen av en organisations struktur då auktoritetspersoner skapar den så att 
denna stärker deras position och makt i organisationen (Abrahamsson och Aarum Andersen, 
2005, s 73-74). Strukturen väljs för att vara den bäst anpassade till den funktion som 
organisationen ska fylla. Den som väljer struktur är i största utsträckning just ledningen för 
organisationen. Maktfaktorn blir därmed grundläggande men denna påverkas och regleras av 
de övriga faktorerna vilka kort presenteras nedan.  
 
Strategi syftar till den målsättning som företaget arbetar mot (Abrahamsson och Aarum 
Andersen, 2005, s 69). Målsättningen inom organisationen är något som har stor betydelse då 
denna utgör ett verktyg vid bedömning av organisationens arbete men även fungerar som 
legitimering och vägledning för verksamheten (Flaa et al, 1998, s 87). Organisationens 
målsättningar ska styra och samordna dess verksamheter i önskad riktning (Flaa et al, 1998, s 
98). Dock är ofta målsättningarna alltför vagt formulerade för att de skall utgöra ett 
verkningsfullt styrmedel. Om målen ska kunna verka som styrmedel måste målen styra 
beteenden som i sin tur gör att de önskade resultaten kan uppnås och att de uppnådda 
resultaten bedöms utifrån målen (Flaa et al, 1998, s 104). För att studera målsättningen hos en 
organisation bör man ta hänsyn till ett antal aspekter (Flaa et al, 1998, s 93). De officiella 
målsättningsdokumenten kan vara väl formella och ger inte alltid en fullständig bild av de 
faktiska målsättningarna. Inte heller intervjuer med ledningsmedlemmar behöver vara 
tillräckligt för att identifiera målen. Den mest korrekta bilden uppnås troligen av detta i 
kombination med analyser av verksamhetens dagliga ambition och hur resurserna fördelas i 
organisationen.  
 
Storleken på företaget avgör givetvis också strukturen och koordineringsbehovet hos den 
aktuella organisationen, man kan se en ökad formalisering inom företagen i takt med ökning 
av antalet anställda (Abrahamsson och Aarum Andersen, 2005, s 70).  
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Även omgivningen kring organisationen påverkar dess struktur genom att den reagerar på 
förändringar och respons utifrån (Abrahamsson och Aarum Andersen, 2005, s 72-73).  
 
Dessa faktorer kan vara en förklaring till varför organisationer får en viss struktur. Det säger 
dock inget om huruvida de är välfungerande eller ej, det måste undersökas i just det aktuella 
fallet (Abrahamsson och Aarum Andersen, 2005, s 76).  

3.7.2 Kultur 
I en organisation finns det en gemensam kultur, en gemensam bild av hur organisationen är 
och fungerar (Flaa et al, 1998, s 69). Den interna kulturen är av stor vikt för organisationens 
funktion och måluppfyllelse; den kan såväl hindra som driva på utvecklingen. 
Kulturbegreppet är därmed en mycket betydande faktor som inte får förbises då 
organisationer analyseras (Flaa et al, 1998, s 71). Det kanske starkaste skälet till att kulturen 
är en så pass betydande faktor är just att den avgör vilken grad av förståelse för 
organisationens mål och uppgifter som finns bland dess medlemmar (Flaa et al, 1998, s 78). 
Det finns huvudsakligen tre källor för de värderingar på vilka kulturen har sin grund. Dessa är 
individ, organisation och samhälle (Abrahamsson och Aarum Andersen, 2005, s 125). De 
beteenden som utgör kulturen är ett resultat av de förväntningar som ställs på exempelvis 
prestation, kunskap och agerande. Varje organisation har sin egen unika kultur vilken 
påverkar i stort sett hela verksamheten. 
 
Under kulturbegreppet faller även motivation och förändringsvilja inom organisationen. För 
att lyckas med förändringsarbete är en förutsättning att det finns en motivation till förändring 
hos de berörda (Angelöw, 1991, s 87). Motivationen är nära sammankopplad med 
verksamhetens vision och mål och viljan till förändring påverkas av flertalet faktorer som 
exempelvis information, kunskap, delaktighet, förtroende och trygghet (Angelöw, 1991, s 88). 
Vid förändringsarbete i organisationer är det därför av vikt att man analyserar de värderingar 
som utgör kulturen i det aktuella fallet och därefter arbetar mot att utveckla en 
förändringskultur som främjar förändringsarbetet (Angelöw, 1991, s 112).  
 
Det är viktigt att man försöker att se organisationen med nya ögon och därigenom ser hur 
förutsättningarna förändras. Som exempel kan nämnas att en person varit delaktig redan vid 
grundandet av organisationen gärna har uppfattningen att strukturen är klar och öppen med 
stor insyn (Flaa et al, 1998, s 75). Detta behöver dock inte vara fallet utan gäller eventuellt 
bara för personen i fråga eftersom organisationen är skapad av denne och att han därmed 
känner den utan och innan. Därför kan det vara ett misstag att förutsätta transparens och tydlig 
struktur eftersom organisationer är dynamiska och självständiga företeelser vilket gör att 
dessa faktorer bör ses över emellanåt. 

3.7.3 Kommunikation 
Avslutningsvis ett område som binder samman flertalet av de övriga områdena inom 
organisationsteorin; kommunikation. Kommunikation och informationsflöden blir genom sin 
sammanbindande roll ett centralt begrepp inom organisationsteorin och en essentiell faktor för 
organisationen (Flaa et al, 1998, s 132). Funktionen hos informationskanalerna har en 
avgörande roll i verksamheten. För att kommunikationen ska kunna fungera på ett 
tillfredsställande sätt måste man ha väl fungerande och strukturerade kommunikationskanaler 
(Flaa et al, 1998, s 132). 
 
Vid förändringsarbete i en organisation är det av stor vikt att information och kunskap sprids 
för att anställda ska få förståelse för den aktuella situationen (Angelöw, 1991, s 109). Om 
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informationen uteblir, inte ges i tillräcklig omfattning eller rentutav är felaktig kan detta 
komma att hindra förändringsarbetet och uppmuntra till ryktesspridning och oro. Ansatsen 
med förändringen bör vara att kunskap, kompetens och delaktighet inom företaget ökar vilket 
i sin tur leder till en ökad efterfrågan på information vilket krävs för att arbetet ska kunna 
fungera väl (Angelöw, 1991, s 112-116).  

4. Metod 

I denna studie har ett flertal metoder använts för att uppfylla syftet. Den övergripande 
metoden är fallstudie vilken omfattar dels en mer praktisk och konkret del; energianalys som 
genomförts med hjälp av verktyget EnSAM. Dels en mer teoretisk del i form av intervjuer och 
samtal med personal inom företaget vilka genomförts med syfte att göra en djupare tolkning 
av de hinder och drivkrafter som finns kring energiarbetet på företaget. Dessutom har arbetet 
med energianalysen och ett antal besök på företaget öppnat för möjligheten att göra vissa 
deltagande observationer.  

4.1 Studiens utformning 
Denna studie har formen av fallstudie vilken inleddes genom arbetet med energianalysen. 
Under denna första fas genomfördes den första delen av det faktiska uppdraget, en 
kartläggning och nulägesanalys av företagets energianvändning. Erfarenheterna från detta 
arbete tillsammans med ytterligare förförståelse kring problematiken med 
energieffektivisering togs sedan med till fas 2 som utgjordes av samtal och intervjuer med 
anställda inom företaget. Syftet med dessa var att få ett fördjupat och mer teoretiskt perspektiv 
på företagets energianvändning samt att hitta lämpliga åtgärder för att förbättra energiarbetet. 
De sammanlagda erfarenheterna och empirin från dessa faser har sedan legat till grund för den 
diskussion och analys som genomförs i fas 3 och som sedan med hjälp av teoretiska 
perspektiv och tidigare forskning leder fram till de slutliga åtgärdsförslagen och slutsatserna. 
 
Tabell 1: Studiens utformning 
 

 
Övergripande 

metod 

 
FALLSTUDIE 

 
Syfte 

 
Att få ett helhetsgrepp kring ett komplext problem. 

 
Fas 1 Energikartläggning 

 
Syfte 

 
Utgångspunkt för studien i form av ett praktiskt projekt med syfte att få överblick 

av energisystemet samt ge underlag till intervjuer, diskussion och analys. 
 

Fas 2 Intervjuer och samtal 
 

Syfte 
 

Att erhålla fördjupad kunskap kring energiarbetet 

Fas 3 Diskussion och Analys 
 

  Syfte 
 
Att vidareutveckla resultat, ta fram förbättringsförslag samt lyfta problemområdet 

till ett mer generellt plan med hjälp av teorier och tidigare forskning. 
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4.2 Fallstudie 
Den övergripande metoden för denna undersökning är fallstudie. Fallstudien har valts som 
metod då den möjliggör att få ett helhetsgrepp kring verksamheten samt öppnar för att kunna 
kombinera olika metoder, såväl praktiska som teoretiska. Fallstudien är en undersökning där 
ett fenomen studeras i dess faktiska kontext (Yin, 2006, s 31). Det är en metod som lämpar sig 
vid insamling av underlagsmaterial till teoretiska diskussioner kring praktiska problem 
(Solberg Soilen och Huber, 2006, s 9). En undersökning i form av fallstudie är lämplig i detta 
fall då ansatsen är att beskriva en verklig situation där ett praktiskt uppdrag genomförts och 
dessutom titta närmare på orsak och verkan kring en komplex uppgift (Merriam, 1994, s 42). 
Fallstudien som metod öppnar upp för en bredare informationsinsamling och kommer även åt 
subjektiva faktorer (Merriam, 1994, s 43). Den är dessutom lämplig som metod då syftet med 
denna studie är att uppnå förståelse kring det som ligger bakom ett program, i det här fallet 
energikartläggningen samt att metoden inte har en utpräglat vetenskaplig retorik vilket öppnar 
upp för en bredare målgrupp (Merriam, 1994, s. 44). Fallstudien används ofta som metod vid 
studier kring just strategiska och miljömässiga frågor eftersom den har förmågan att täcka in 
komplexa situationer (Solberg Soilen och Huber, 2006, s 9). 
 
Studiens syfte och frågeställningar motiverar ytterligare valet av fallstudie som metod. Som 
exempel på när fallstudien är lämplig att använda som metod kan nämnas när teoretiseringen 
kring de aktuella faktorerna i studien behöver fördjupas samt när fokus ligger på att finna 
mönster i det insamlade materialet erhållet från såväl personer involverade i undersökningen 
som specifika faktorer i det aktuella fallet (Merriam, 1994, s 45). Detta är något som passar 
väl in i studien då övriga metoder som använts bidrar med dels praktiska faktorer 
(energikartläggningen) samt ett större, delvis subjektivt material i form av observationer och 
intervjuer. Fallstudien har en stark förankring i faktiska situationer och ger därmed en konkret 
insikt i situationen vilket är av stor vikt när man ska utveckla kunskapen inom det specifika 
forskningsområdet (Merriam, 1994, s 46).  
 
Fallstudien kräver att man har en förförståelse kring det område som studeras och det är 
därför av vikt att man har en gedigen teori att koppla till studien (Yin, 2006, s 47). Det är 
troligt att det finns ett antal teorier som kan vara relevanta för studien och det är viktigt att 
man är medveten om dessa (Yin, 2006, s 50-53). Teorierna kommer även att ligga till grund 
för generalisering utifrån den aktuella fallstudien.  
 
Fallstudien har i detta fall omfattat deltagande observationer, energikartläggning, intervjuer 
och samtal.  

4.3 Energikartläggning 
Det praktiska uppdraget som utgör en av utgångspunkterna för studien var att genomföra en 
energikartläggning åt ett mindre ytbehandlingsföretag. Efter diskussion med ansvariga på 
företaget samt med handledare vid Linköpings Universitet kom uppdraget att omfatta en 
nulägesanalys (kartläggning) av företagets energianvändning samt vissa åtgärdsförslag för hur 
energiarbetet skulle kunna förbättras och därigenom hur energianvändningen på sikt kan 
komma att minska. För att kunna genomföra nulägesanalysen har datainsamling skett för att 
kartlägga energianvändningen för olika enhetsprocesser i verksamheten. I kombination med 
intervjuerna har detta sedan lett till den färdiga analysen av befintliga hinder och 
åtgärdsförslag på hur man kan komma tillrätta med dessa. 
 
Genom att praktiskt genomföra arbetet med energikartläggningen har jag dels fått erfarenhet 
av hur det kan vara att som extern arbeta med energifrågor inom företag samt dels fått en 
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uppfattning om hur arbetet med energianvändningen fungerar i praktiken samt vilka hinder 
och möjligheter som finns i det aktuella fallet. För att genomföra energikartläggningen har 
verktyget EnSAM använts.  

4.3.1 Verktyget EnSAM 
EnSAM, eller energisystemanalysmetoden EnSAM, är ett verktyg som tagits fram vid 
Linköpings Universitet, avdelningen Energisystem (Franzén, 2005). Syftet med EnSAM är att 
den ska fungera som en generell metod vid analys av energianvändning (Franzén, 2005, s 33). 
Metoden ger en överblick över energiflödena i den aktuella verksamheten och syftet är att 
man genom helhetssynen ska kunna finna systemfel där åtgärder kan sättas in. Det är av stor 
vikt att verksamheter som vill minska sin energianvändning har en översikt på sitt 
energisystem innan åtgärder vidtas (Franzén, 2005, s 33). Genomgången av den befintliga 
energianvändningen gör att den faktiska mängden energi och bränsle som används synliggörs 
på ett tydligt sätt och för att tydliggöra ytterligare delas energisystemet dessutom in i 
enhetsprocesser.  
 
Denna metod har valts då studien eftersträvar att uppnå en tydlig bild av företagets 
energianvändning lämplig att ligga till grund för dels konkreta åtgärdsförslag och dels mer 
strategiska åtgärder med syfte att förbättra företagets framtida energiarbete. EnSAM är en 
”top-down”-metod som närmar sig problemen kring energianvändandet på en översiktlig nivå 
istället för att fokusera på detaljer (Widén & Zander, 2006, s 10). För att sammanställa indata 
och få en översiktlig bild av energianvändningen har energianalysprogrammet EnSAM 
använts.  

4.3.2 Datainsamling 
För att kunna genomföra nulägesanalysen har uppgifter kring företagets energianvändning 
samlats in och sammanställts. Uppdelningen i enhetsprocesser har genomförts för att i samråd 
med miljöansvarig på företaget plocka ut områden och processer som är aktuella för företaget 
i fråga. Uppgifter kring företagets energianvändning har sedan erhållits från miljö- och 
kvalitetsansvarig på företaget.  

4.4 Deltagande observationer 
Under studiens praktiska del, arbetet med energikartläggningen, har möjlighet funnits att även 
utföra vissa deltagande observationer i samband med besök på företaget. Verksamheten har 
förevisats och det dagliga arbetet har fortskridit under dessa besök vilket utgjort en möjlighet 
att observera hur arbetet fungerar i praktiken. Att på detta sätt lära känna verksamheten som 
studeras är av stor vikt likaväl som teoretiska studier och att vistas i den aktuella miljön ger en 
bild av ansvarsfördelning, jargong och faktiska rutiner vilket i sin tur utgör en bra grund inför 
intervjuarbetet (Kvale, 1996, s 96).  

4.5 Intervjuer och samtal  
Syftet med intervjuerna var att undersöka hur ledningens bild av företaget ser ut samt hur de 
ser på energieffektivisering på företaget där de arbetar. Fokus för intervjuerna låg på vad som 
driver personerna i ledningsgruppen och vad som eventuellt hindrat dem i sitt arbete. 
Dessutom fyllde intervjuerna funktionen att ge uppslag på lämpliga energieffektiviserande 
åtgärder inom företaget. Intervjuerna fyller därmed två syften, dels som hjälp till den 
praktiska nulägesanalysen och dels för att fördjupa och vidareutveckla kunskaperna kring 
energiarbete och de drivkrafter samt hinder som finns kopplade till detta. I studiens 
inledningsfas genomfördes även samtal av enklare karaktär med övrig personal på företaget.  
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4.5.1 Samtal  
Inför arbetet med nulägesanalysen genomfördes ett antal enklare samtal med samtliga 
personer som fanns tillgängliga på företaget den dagen. Dessa var mycket enkelt upplagda, i 
stor utsträckning improviserade, och hölls nere på verkstadsgolvet på företaget vid respektive 
persons arbetsplats. Syftet med dessa samtal var att dels presentera mig själv och mitt uppdrag 
och dels att få en uppfattning om medvetenheten och intresset kring energi- och miljöarbete 
på företaget; känna av klimatet, kunskapsnivån och engagemang hos samtlig personal.  
 
Det fanns en förhoppning att det kunde finnas spontana tankar kring energianvändningen och 
lämpliga åtgärder för att minska denna. Eftersom personalen är de som känner verksamheten 
absolut bäst kändes det mycket relevant att genomföra dessa samtal då chansen att identifiera 
eventuella problem och nya idéer ansågs vara stor. Möjligheten fanns här att upptäcka om det 
uppkom några intressanta aspekter som författaren förbisett att ta hänsyn till och som var 
värda att beakta i det fortsatta energiarbetet och studien i övrigt.  

4.5.2 Tolkande reflexiv intervjustudie 
För att komplettera energikartläggningen med åtgärdsförslag samt för att få möjligheten att gå 
djupare in på de hinder och drivkrafter som finns för energiarbetet inom det aktuella företaget 
genomfördes intervjuer med de tre personer som utgör företagets ledningsgrupp. Det var 
företagets ägare och VD, miljö- och kvalitetsansvarig samt produktionsansvarig. Dessa 
personer valdes då min uppfattning var att de var mest lämpade att svara på frågorna med 
syftet att gå djupare in på de påverkande faktorerna (exempelvis hinder, drivkrafter, 
organisationsstruktur) samt att försöka få en förklaring på och en djupare förståelse för de 
problem som påträffats under arbetet med energikartläggningen. Dessutom fanns ambitionen 
att undersöka om de ur sitt perspektiv kunde hitta andra svårigheter eller möjligheter. De 
ansågs lämpliga att svara på detta då de genom sin funktion i ledningen har en större insyn i 
hur företaget fungerar än vad övrig personal har. De är dessutom de som har störst möjlighet 
att påverka det framtida arbetet med energianvändningen eftersom de fattar beslut rörande 
företagets framtid samt håller i ledningsarbetet.   
 
Intervjuerna gjordes utifrån ett antal teman (se Figur 1) som tagits fram genom förförståelse 
från dels tidigare nämnda uppsats ”Drivkrafter och hinder kring energieffektivisering” 
(Holmberg och Moberg, 2006) och dels utifrån de företagsspecifika områden som kommit 
fram under arbetet med datainsamling, energikartläggning, samtal samt deltagande 
observationer.  

 
Figur 1: teman för intervju 
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Idén att genomföra intervjuerna med hjälp av dessa teman kommer från ”Reflexiva 
intervjuer” (Thomson, 2002, s 61). Intervjuerna hölls relativt fritt kring dessa teman även om 
stödfrågor formulerades för att underlätta om temana skulle visa sig otillräckliga för en 
uttömmande intervju. Att i huvudsak låta dessa teman styra intervjuerna gjorde att några 
kvalitetskriterier för intervjuer troligtvis uppfylldes på ett bättre sätt än om mer specificerade 
frågor hade styrt intervjuerna. Några av dessa kvalitetskriterier är att ju kortare intervjufrågor 
och ju längre svar från respondenterna desto bättre, möjlighet till uppföljning av viktiga 
aspekter samt tolkning genom intervjun bör dessutom finnas (Kvale, 1996, s 145).  
 
Intervjuerna hade karaktären av tolkande reflexiv intervju vilket innebär att de ger kvalitativa 
data som rör upplevelser, attityder eller beskriver ett särskilt fenomen (Thomson, 2002, s 29).  
Det går inte att erhålla helt objektiva resultat från en sådan studie, resultatens syfte är att ligga 
till grund för en ökad förståelse kring den specifika fråga som undersöks och att sträva efter 
en utförligare beskrivning av komplexa förhållanden ur vilka man kan plocka fram mer 
teoretiska och reflekterande diskussioner (Thomson, 2002, s 30). Det är dock av stor vikt att 
man genom det teoretiska resonemanget kring det erhållna materialet ifrågasätter detta och på 
så sätt kontrollerar dess validitet (Thomson, 2002, s 32). Det blir rimligheten i tolkningar och 
resultat som bedöms (Thomson, 2002, s 34). Detta möjliggörs genom att tolkningarna hänger 
väl ihop och har ett tydligt inre sammanhang med ett logiskt mönster för de tolkningar som 
görs. Förförståelsen hos författaren samt dennes teoretiska utgångspunkt ska tydligt framgå 
för att möjliggöra egna tolkningar hos läsaren. Då man använder sig av en reflexiv metod är 
det av stod vikt att ifrågasätta de bakomliggande faktorer som påverkar tolkningarna i 
undersökningen inkluderande författarens förförståelse (Thomson, 2002, s 39). Det kanske 
viktigaste vid genomförandet av en reflexiv studie är att man för ett öppet och reflekterande 
resonemang som snarare än att ge svar öppnar upp för nya frågeställningar (Thomson, 2002, s 
45).    
 
Varje intervju hölls enskilt och hade ett tidsspann på ca 40-70 min. Varje intervju inleddes 
med att intervjudeltagaren fick presentera sig själv och sina arbets- och ansvarsuppgifter på 
företaget. Därefter diskuterades relativt fritt utifrån framtagna teman vilka delgavs 
intervjudeltagarna vid intervjutillfället. Varje intervju sammanfattades kort på papper av 
intervjuare och vissa intryck noterades innan nästa intervju tog vid. Intervjuerna bandades och 
transkriberades för att underlätta sammanställning och diskussion. Att banda intervjuerna 
underlättade också i intervjusituationen då intervjuaren kunde fokusera på intervjudeltagaren 
och det som sades och därmed gavs en bättre möjlighet att reflektera och ställa följdfrågor.  

4.6 Analys 
Analysen som lyfter denna studie till ett mer generellt plan har genomförts genom att 
resultaten sammanställts tematiskt och därefter kopplats till organisationsteorier och tidigare 
studier kring energi- och miljö- samt framförallt förändringsarbete inom företag. Resultaten 
har sammanställts genom att de i intervjuerna mest frekvent återkommande ämnena 
presenteras under avsnittet resultat och diskussion. De områden som kan antas vara av 
generellt intresse (frågor som inte är absolut specifika för det i studien aktuella företaget) har 
därefter lyfts ut för att i analysen förankras i tidigare forskning.  

4.7 Metodkritik - författarens roll och förförståelse 
En punkt som är av stor vikt att lyfta är författarens roll under arbetets gång. Den förförståelse 
som erhållits genom tidigare arbete kring energieffektivisering, energikartläggning och 
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inläsning har givetvis påverkat och format denna undersökning. Med största sannolikhet hade 
utformning såväl som inriktning sett annorlunda ut om förförståelsen hos författaren varit en 
annan. Den tidigare nämnda uppsatsen på kandidatnivå (Holmberg och Moberg, 2006) har 
fungerat som utgångspunkt, inspiration och språngbräda. Författaren har under arbetets gång 
varit medveten om att denna förförståelse påverkar inriktning av studien. Denna medvetenhet 
har gjort det möjligt att arbeta för objektivitet i studien. 

5. Resultat och diskussion 

De resultat som erhållits vid intervjuer och arbete med energikartläggning presenteras här 
tillsammans med en diskussion kring orsaker och betydelse för dessa. De mest frekvent 
återkommande områdena kommer sedan att plockas ut för att ingå i den avslutande analysen. 
Resultaten innehåller citat från de tre intervjuerna. Samtliga respondenter har haft möjlighet 
att diskutera de olika områdena. Beroende på ansvarsfördelning, arbetsuppgifter och 
personligt intresse har dock fokus varierat vilket gör att det kan finnas en viss snedfördelning 
av citaten. Det är också viktigt att beakta att respondenternas svar kan vara påverkade av 
faktorer som inte framkommit under studien (Rohdin et al, 2007, s 673).  

5.1 Drivkrafter 
Under arbetet med energikartläggningen samt framförallt vid intervjuerna har en hel del 
drivkrafter identifierats vilka bidragit till att det aktuella företaget vill arbeta mer 
energieffektivt. Genom tidigare studier fanns det en viss förförståelse hos författaren kring 
just drivkrafter för energieffektivisering. En viss del av förförståelsen stärktes av resultaten i 
denna studie men somliga aspekter kan vara aktuella att titta närmre på framöver då resultaten 
till viss del är motsägelsefulla. 

5.1.1 Ekonomi 
Ekonomin har i denna studie framträtt som den absolut starkaste drivkraften för arbetet med 
energieffektivisering. Att ekonomin spelar en avgörande roll för huruvida företag arbetar med 
energifrågor eller ej stärks av tidigare studier. Som exempel kan nämnas att en studie av 
Rohdin et al (2007, s 673-) visar att begränsad tillgång på kapital är det största hindret för 
energieffektiviserande åtgärder. I denna studie har dock respondenterna lyft ekonomin som en 
drivkraft snarare än ett hinder. 
 

 ”Spara pengar är en bra drivkraft, en väldigt bra drivkraft” 
(citat intervju 1) 

 
Att energianvändningen blivit en allt viktigare ekonomisk fråga anser jag vara positivt då det 
kan få en dubbel positiv effekt med förbättrad ekonomi för företagen kombinerad med en 
miljövinst genom minskad energianvändning. Det finns en hel del kostnader kopplade till 
energibesparande åtgärder, exempelvis vid införskaffande av ny och energieffektiv teknik. 
Detta verkar inte vara något som påverkar det aktuella företaget negativt, man är medvetna 
om kostnaderna och är beredda att ta dessa för att på sikt uppnå en energimässig och 
ekonomisk vinst. 
 

”när det gäller att ta kostnader för att spara energi, alltså om det är lite större 
investeringar, så tar vi dom” 

(citat intervju 1) 
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Detta är dock något som inte kan generaliseras. I bakgrunden nämndes att studier visar på att 
industrin varit relativt försiktig när det gäller att investera i energieffektiv teknik (STEM 1, 
2006). Detta beror med stor sannolikhet på den oro som finns för kostsamma 
produktionsstörningar (Rohdin et al, 2007, s 673-). Troligtvis finns i det aktuella fallet ett 
personligt intresse hos beslutsfattare vilket gör investeringar lättare att genomföra. Detta kan 
även ha ett samband med att privatägda företag inte har lika strikta investeringskrav och 
avkastningsplaner som gruppägda företag (Rohdin et al, 2007, s 674). Inte heller den ovilja 
mot att låna pengar för investeringar i energieffektiv teknik som påvisas av Persson et al 
(2005, s 8) verkar vara gällande i det aktuella fallet.  
 
Den kanske mest uppenbara ekonomiska aspekten är att en effektiviserad energianvändning 
sänker energianvändningen och därmed kostnaderna (denna vinst förstärks dessutom genom 
stigande energi- och bränslepriser). Det kan vara på sin plats att påpeka att även om 
energipriset påverkar energikonsumtionen så förklarar det inte om eller varför företag med 
liknande förutsättningar och samma energiavgifter skiljer sig åt i engagemanget för 
energieffektivisering (Christoffersen et al, 2006, s 520).  
 
Det finns ytterligare ett antal aspekter med ekonomisk koppling som haft betydelse för 
energiarbetet på det studerade företaget. Dessa presenteras nedan.  

PFE 
Programmet För Energieffektivisering, PFE, är en drivkraft med ekonomisk anknytning. I 
PFE ges företagen möjlighet att befrias från en del av energiskatten genom att arbeta med 
energieffektivisering (SFS 2004:1196). Företaget har planer på att gå med i PFE och menar att  
 

”PFE är en morot, även om man inte får 0,5 öre/kWh så har man fått en bättre ekonomi 
i det genom att man sparar energi.” 

(citat ur intervju 1) 
 
Studier av liknande frivilliga energieffektiviseringsprogram visar att programmen stimulerar 
företag att arbeta med energibesparande åtgärder men att programmen inte kan garantera att 
själva implementeringen sker utan problem (Dinica et al, 2006, s 13). Detta är något som 
stöds av denna studie där man kan se att PFE påverkat företaget att arbeta med 
energieffektivisering men att det i implementeringsfasen inte underlättat nämnvärt.  

Stigande energipriser 
En alltmer aktuell ekonomisk aspekt är de stigande marknadspriserna på el och olja som 
driver på företag att arbeta med energibesparande åtgärder.  
 

”jag tänker kanske mer på priset där än vad jag tänker på det stora, globala” 
(citat ur intervju 1) 

 
Fördelen med detta tankesätt är att motivationen att sänka energikostnaderna i sin tur leder till 
minskad energianvändning. Lägre energikostnader har därigenom fördelen att de ofta innebär 
lägre utsläpp av CO2 (Dinica et al, 2006, s 1). Företaget i studien är beroende av olja för 
uppvärmning och har mycket energikrävande elbaserade processer vilket gör att detta i allra 
högsta grad påverkar dem i sitt energiarbete och de är mycket medvetna om att de skulle 
kunna göra en betydande ekonomisk besparing genom att minska sin olje- och elanvändning. 
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Kraftkabeln 
Den kanske mest konkreta drivkraften i just detta fall är att företaget ligger på gränsen till att 
överskrida maxkapaciteten på ingående kraftkabel. Detta är i grunden en ekonomisk aspekt då 
det är kostsamt att byta till en kabel med större kapacitet.  
 

”fördelar är då bland annat att den ingående kraftkabel som vi har här… det är en viss 
begränsning med om man kanske utnyttjar den mer då. Så kan vi vara effektivare och 

inte behöva köpa större kabel så är ju det en jättefördel.” 
(citat intervju 1) 

5.1.2 Inre faktorer 
Det finns ett antal drivkrafter inom företaget som verkar för en mer effektiv energianvändning 
utan att vara direkt kopplade till ekonomiska aspekter. Dessa är ofta produkter av den struktur 
och organisationskultur som råder inom företaget.  

MLS  
Inledningsvis har vi ett resultat som kontradikterar tidigare studier nämligen det att företagets 
Miljöledningssystem framträtt som en bakomliggande drivkraft till energiarbetet. I samtliga 
intervjuer har miljöledningssystemet och de interna miljömålen och företagets 
miljöledningssystem framhållits som en drivkraft till att arbetet påbörjats. Man anser att det 
finns en klar koppling mellan energi och miljö samt att målen i miljöarbetet delvis omfattar 
energianvändningen och därmed har fått igång tankarna kring energifrågorna. (R = 
respondent).   
 

”Målet i miljöarbetet är ju delvis energi” 
(citat ur intervju 1) 

 
”I: Har miljöledningssystemet påverkat er att arbeta med energi? 

R: ja. Det gör det ju för att det är ju en miljöfråga. Så att det gör det. 
I: Så du känner att det finns en koppling däremellan? 

R: ja, oh ja. Det gör det.” 
(citat ur intervju 2) 

 
”Så att det är ju en del i våra miljömål också. Eh...dom går lite hand i hand det är ju 
liksom med alla resurser och allting som besparing på vatten och besparing på el och 

så det är ju… det påverkar ju både energianvändningen och miljön.” 
(citat ur intervju 3) 

 
Att det skulle finnas ett positivt samband mellan MLS och energiarbete är något som tidigare 
mer eller mindre motbevisats (Rohdin och Thollander, 2006, s 1842). Att det framkommer ett 
sådant i denna studie kan ha flera orsaker. Dels att företaget faktiskt kan skilja sig från 
flertalet övriga industrier genom att de sammankopplar energi och miljö i en större 
utsträckning. Dels kan det bero på hur frågorna i intervjuerna utformats. Frågan kring 
huruvida miljöledningssystemet påverkat energiarbetet togs upp då förförståelsen pekade på 
att ett positivt samband troligtvis inte skulle kunna påvisas. Det var ingen som i intervjuerna 
spontant framhöll miljöledningssystemet som en drivkraft men samtliga svarade på direkt 
fråga att det var en tydlig drivkraft. Något som skulle kunna tyda på att 
miljöledningssystemets faktiska betydelse som drivkraft inte är så stark som den gör intryck 
av i intervjuerna är att två av tre intervjudeltagare inte visste säkert huruvida det fanns mål 
kopplade till energi i miljöledningssystemet eller ej. Kan MLS vara en drivkraft för 
energieffektivisering om det inte skulle innefatta energimål? Kanske vill man ge 
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miljöledningssystemet en större betydelse än den faktiska. Målet är att integrera det nya 
energiledningssystemet med det befintliga miljöledningssystemet, på så sätt kan ändå 
konstateras att deras MLS troligtvis kommer att underlätta arbetet med det nya systemet. 
Tidigare studier visar på ett positivt samband mellan energiledningssystem som integrerats 
med miljöledningssystem och genomförande av energibesparingar samt säkerställande av 
ständig förbättring (Amundsen, 2000, s 493).  
 

”Problem uppstår beroende på vad man sätter för mål. och. Har man väl igång ett 
system så är det alltid lättare att underhålla det än att starta upp det.” 

(citat ur intervju 3) 

Nöjd personal 
En av de senaste åtgärderna på företaget var att byta ut och förbättra ventilationen i lokalerna. 
Detta har möjligen påverkat att ”nöjd personal” framkommit som en drivkraft för ledningen 
att agera kring energifrågor. Denna drivkraft har troligen en stark koppling till denna specifika 
åtgärd då man inte kan förutsätta att alla energibesparande åtgärder kommer att ge en så 
påtagligt ökad komfort för personalen. Syftet med denna åtgärd var troligtvis inte i första hand 
energibesparing utan förbättrad lokalkomfort.  
 
Det känns dock viktigt att nöjd personal ses som en drivkraft då det visar att personalen har ett 
visst inflytande över de åtgärder som vidtas. Detta skulle eventuellt kunna få en omvänd 
effekt om personalen har en negativ inställning till energiarbete. Personalinflytandet kommer 
då att övergå från att vara en drivkraft till att bli ett hinder för energieffektivisering. 

Personligt intresse 
Undersökningar visar på att den uppmärksamhet som energifrågor får inom företag oftast är 
kraftigt påverkade av de prioriteringar som görs av de personer som har ansvarspositioner 
inom företaget (Jochem och Gruber, 2007, s 807).  Även i denna undersökning har ett visst 
mått av personligt intresse framkommit som en drivkraft i arbetet. Det är framförallt VD samt 
Miljöansvarig som har ett personligt intresse för energibesparande åtgärder. De anser att 
energifrågorna är intressanta och att det är sporrande att se att arbetet kommit framåt. Detta 
intresse kan även vara kopplat till ekonomi och vissa av de yttre drivkrafterna som 
exempelvis krav. Intresset för åtgärderna bör öka om dessa även leder till uppfyllande av krav 
och ekonomisk vinst.  
 
Tidigare studier har lyft fram driftiga och intresserade personer inom företagen som den 
absolut viktigaste drivkraften för energieffektivisering (Rohdin et al, 2007, s 674). Detta 
verkar dock inte vara fallet i denna studie där det personliga intresset inte har lyfts fram på ett 
anmärkningsvärt sätt. Dock kan detta vara ett undantag, generella slutsatser kring det 
personliga engagemangets betydelse för energieffektivisering kan inte dras utifrån resultaten 
från denna studie.  

5.1.3 Yttre faktorer 
Förutom de ovannämnda inre drivkrafterna finns det ett antal yttre faktorer som påverkar 
företagets energiarbete. Dessa är framförallt kopplade till externa krav såsom lagkrav eller 
kundkrav men även konkurrens och samhällsdebatten påverkar företagets energiarbete.  

Krav- en drivkraft utifrån 
Politiska verktyg inom energiområdet verkar för att få företag mer benägna att arbeta med 
energifrågor på samma sätt som miljöfrågor har lyfts fram med hjälp av olika policydokument 
(Christoffersen et al, 2006, s 519). Krav kan utgöra ett sådant politiskt verktyg och just krav i 
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form av lagkrav och/eller myndighetskrav omnämns i intervjuerna som ytterligare en mycket 
stark drivkraft till att företaget påbörjat sitt arbete med energieffektivisering. 
 

”Kraven är drivkrafterna kan man säga. Utan krav så blev det inte några drivkrafter 
heller” 

(citat ur intervju 1) 
 

”Hade det varit billig el och inga krav från myndigheter så skulle det inte finnas det 
minsta drivkraft. Det är ett måste och det är en riktig morot, kraven.” 

(citat ur intervju 1) 
 
Det känns dock som om de myndighetskrav de syftar till i första hand gäller miljö och inte 
energi. Företaget känner att de vill hålla en relativt låg profil gentemot myndigheterna. De 
menar att ju mindre de stör ju mindre intressant är företaget för yttre granskning. Därför är det 
också viktigt för dem att ligga långt fram med både miljö- och energiarbetet.  

Kundkrav 
Krav kan också komma från kundnivå då det är möjligt för kunderna att efterfråga miljö- och 
energiledning hos företaget. Detta är dock något som verkar osäkert om det faktiskt existerar i 
det aktuella fallet. Två av de tre intervjuade personerna menar att det inte framkommit någon 
efterfrågan på energiledning från kunderna. Kring miljö har det funnits efterfrågan en längre 
tid men kring energi är denna ännu nästintill obefintlig. Miljöansvarig anser dock att det finns 
ett visst kundintresse för energiarbetet framförallt från större företag och att förfrågningarna 
kring energiarbetet ökar. Dock är det troligtvis ett ganska svalt intresse från kunderna då 
ingen av de övriga noterat detta. Det finns ofta en fördröjd effekt kring dessa frågor och 
Miljöansvarig anser att det känns bra att ligga långt fram inom området då efterfrågan på 
energiledning snabbt kan komma att öka. Man har dock inte diskuterat möjligheten att 
använda energiledningen för att förbättra sin image även om de anser att det skulle kunna vara 
en möjlighet framöver.  
 

”kunderna efterfrågar inte vare sig energi eller miljö. Inte i tillräcklig mån.” 
(citat ur intervju 1) 

”Bäst i branschen” 
Som en yttre drivkraft, delvis kopplad till kundkrav, har konkurrens och viljan att vara ”bäst i 
branschen” omnämnts i intervjuerna.  
 

”vi vill vara bäst i branschen, för att visa då att vi vill inte vara sist i alla fall” 
(citat ur intervju 1) 

 
Företaget känner en viss konkurrens från liknande företag och vill ligga långt fram inom så 
många områden som möjligt. Förutom konkurrensen kommer inspiration från såväl andra 
företag inom branschen som från myndigheter som kommun och Naturvårdsverket. Tidigare 
studier visar på att samarbete och nätverk mellan företag kan reducera kostnader och 
underlätta energiarbetet (Jochem och Gruber, 2007, s 815). Detta kan vara något som även 
svenska företag borde beakta i större utsträckning, kanske finns möjligheten att skapa nya 
givande nätverk där man kan utbyta erfarenheter och idéer kring energieffektivisering?   

Ökat energitänkande i samhället  
Under senare tid har samhället blivit alltmer fokuserat på miljöfrågor och medvetenheten 
kring dessa frågor har spridit sig bland de flesta samhällsgrupper (Hunton-Clarke et al, 2003, 
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s 46). Något som framkommit under intervjuerna är att denna allmänna trend kring miljö och 
energi fungerat som drivkraft även för det aktuella företagets arbete.  
 

”Och sen är det ju det här, det globala, att man ska spara eller tänka lite mer på 
energin. Det är ju trenden just nu.”  

(citat ur intervju 2) 
 

”alla måste hjälpas åt… dra sitt strå till stacken så att säga.” 
(citat ur intervju 2) 

 
Man uppfattar att det finns ett ökat energitänkande i hela samhället som påverkar företaget att 
arbeta med sin energianvändning och börja tänka i nya banor istället för att göra så som man 
alltid har gjort. En utveckling mot hållbar utveckling kombinerat med konkurrenskraft verkar 
vara något som framgångsrika företag eftersträvar (Hunton-Clarke, 2003, s 46).  
 

”dels det här med miljön då, jag menar alla måste ju spara energi. Och det gäller ju 
både privatpersoner och företag” 

(citat ur intervju 2) 

5.2 Hinder – vilka är de kritiska förändringsfaktorerna? 
Det kanske viktigaste att komma underfund med inför arbetet med energieffektivisering är 
vilka svårigheter och problem som behöver övervinnas för att få ett väl fungerande 
energiarbete på företaget. Givetvis kan det vara så att ovannämnda drivkrafter inte är 
tillräckligt starka samt att de i kombination med övriga hinder fördröjer eller förhindrar 
arbetet med energieffektivisering. Vissa av de problem som påträffats på företaget har 
identifierats genom arbetet med energikartläggningen och vissa vid intervjuerna.  

5.2.1 Struktur 
Strukturen på ett företag avgör förutsättningarna för förändringsarbete genom att skapa den 
miljö där förändringen ska genomföras. Företagsstrukturen innefattar bland annat 
maktförhållanden och interna strategier (Abrahamsson och Aarum Andersen, 2005, s 69). 
Även kommunikation och kultur är viktiga delar när man ska beskriva förutsättningarna för 
förändring.  
 

”Nu under hösten ska vi titta över just strukturen på företaget, för att vi har ökat ganska 
mycket. Både personalmässigt och ordermässigt på väldigt kort tid.” 

(citat ur intervju 3) 

Kommunikation 
Kommunikation är en nyckelfaktor vid förändringsarbete inom organisationer då det binder 
samman organisationen. Inom det aktuella företaget märks dock att kommunikationen har 
vissa brister vilket kan förklara de kulturella problem som presenteras längre fram. Som ett 
exempel på brist i kommunikationen kan nämnas att det som diskuteras på ledningsmöten 
sällan tas upp med övriga anställda. På personalmöten diskuteras framförallt 
produktionsfrågor. Det verkar vara mer sällan som personalen får ta del av övriga frågor.  
 

 ”Vi är dåliga på resultatredovisning så personalen vet aldrig hur det går” 
(citat ur intervju 1) 

 
Detta kan säkerligen påverka personalen negativt genom att de inte känner sig delaktiga och 
informerade om vad som händer på företaget. Ytterligare ett problem som nämns är att det vid 
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exempelvis sjukskrivningar kan vara svårt att uppdatera sig om vad som hänt på företaget 
under den tid man varit frånvarande. Som förklaring till detta problem nämns bland annat 
följande:  
 

”jag tror att det är så att det är så mycket som händer helt enkelt. Det är väldigt… det 
är inget som ser likadant ut veckan efter (…) Men allting händer på en dag sådär, 

allting är väldigt kort.” 
(citat ur intervju 1) 

 
Detta är något som måste åtgärdas om man vill genomföra förändringar inom företaget. 
Information och kunskap måste spridas på ett bra sätt för att samtlig personal ska få förståelse 
för den aktuella förändringen (Angelöw, 1991, s 109). Om detta inte sker kan det skapa oro 
istället för att etablera kunskap, delaktighet och efterfrågan på information vilken krävs för att 
förändringsarbetet ska lyckas (Angelöw, 1991, s 112-116).  

Möten - innehåll och kontinuitet 
En av de viktigaste kommunikationskanalerna på företaget är möten. Regelbundna lednings- 
och personalmöten hålls. Det finns en planering för hur ofta dessa möten ska hållas men enligt 
uppgifter så följs inte den planeringen fullt ut. Framförallt så uppger man att det är lätt att 
möten uteblir om någon från ledningsgruppen är frånvarande.  
  

”Men jag vet att när en är borta i ledningsgruppen,  
då blir det ju att man ställer in mötet i regel.”  

(citat ur intervju 1) 
 
Detta är något som indikerar att möten inte är så prioriterade som de kanske borde vara. 
Kontinuitet och uppföljning är något som känns viktigt framförallt vid förändrings- och 
ledningsarbete. För att energiarbetet ska fungera väl bör man ha en välfungerande 
mötesteknik där frågor som bör följas upp eller förbättras kan lyftas fram. 

Inköp och planering 
Något som är av stor vikt för energiarbetet är en förbättrad planering kring inköp och 
reparationer. Dels för att kunna hålla nere inköp men också för att få möjligheten att göra ett 
energimässigt övervägande kring inköpen.   
 

”vi försöker ju att planera allting bättre. Inköp, reparationer, det är ju en del i det” 
(citat ur intervju 1) 

 
I nuläget sker många inköp och reparationer spontant vid akut behov vilket gör att det många 
gånger saknas utrymme för att ta energimässigt riktiga beslut.  
 

”Och sen är det också det när man tänker på när man ska köpa in saker och ting att 
man även tar med det i beräkningen. Ofta så blir det lite akuta grejer något har gått 

sönder och så ska man ha någonting och då köper man oftast en likadan som den som 
stod där innan. Det är ju lätt att det blir så. Så det är just att få en framförhållning. Det 

går till viss del men det går inte alltid…” 
(citat ur intervju 3) 

 
Om inköp och reparationer planeras för i större utsträckning kommer detta underlätta för 
företaget att inkludera energiaspekter och att istället för att köpa det de ”alltid gjort” välja 
energimässigt bättre alternativ. Något som försvårar att göra energimässigt lämpliga inköp är 
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att många av maskinerna är av äldre modell och därmed inte alltid är kompatibla med de 
senaste komponenterna. Företaget saknar dessutom en ordentlig inventarieförteckning vilken 
skulle kunna underlätta vid planering av reparationer samt inköp. 
 

”För det är ju det som jag har sett då att man… kanske biter sig själv i svansen lite när 
man inte byter ut saker och ting utan att man bara försöker att reparera. Om man tittar 

på den totala energianvändningen och miljön och alltihopa.” 
(citat ur intervju 3) 

Insikt i varandras arbetsområden - tvärfunktionalitet 
Något som företaget försökt arbeta med är att alla ska kunna sköta varandras arbetsuppgifter. 
Detta kommer förhoppningsvis få effekten att samtlig personal för en bättre helhetssyn av 
verksamheten och för att undvika ett läge där var och en begränsar sig till en specifik 
arbetsuppgift.  
 

”Det är ju så att vi har litegrann jobbat med att alla ska kunna allt” 
(citat ur intervju 1) 

 
”det beror ju lite på vad man har för befattning och sen på om man stått och jobbat på 
samma ställe i många år så ser man ju inte problemen eller så hos andra. Men vi har 
börjat med mer rotation vilket gör att man får mer förståelse för andra arbeten också 

och ja en mer en helhetssyn både med arbetsmiljö och energi och liksom allting” 
(citat ur intervju 3) 

 
Detta verkar ha fallit väl ut vad gäller arbetsuppgifter på golvet men fungerar betydligt sämre 
inom ledningsgruppen där uppgifterna är åtskiljda (R = Respondent). 
 

”I: Hur fungerar det tycker du då? 
R: ja, det fungerar bra. Vi har väldigt mycket rundgång mellan arbetsuppgifterna. 

I: ja, är det på golvet eller..? 
R: ja, på golvet. Ja, det är lite svårare i ledningsgruppen, det är det. Vi har försökt det 

men det har inte varit så lätt va.” 
(citat ur intervju 1) 

 
Detta är ett problem i och med att det ökar sårbarheten om någon skulle vara frånvarande en 
längre tid. Det är också olyckligt då det verkar vara just miljö- och energifrågorna som 
hamnar utanför trots att detta är ett arbete som samtliga anställda bör involveras i. 
Miljöansvarig på företaget menar att:  
 

”Jag tror att den som vet minst, det är nog de andra vad jag gör” 
 
Detta stärks av att även ytterligare en av de intervjuade framhåller att energifrågorna är svåra 
att sätta sig in i. 
 

”just energi det är ju så… svårt. Just med verksamheten så där är jag inte insatt alls.” 
(citat ur intervju 2) 

 
Om ett fungerande energiarbete ska kunna etableras inom företaget så bör denna problematik 
lösas genom att öka öppenheten och sprida ansvaret ytterligare.  
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”en nackdel som jag har sett nu och det är ju när någon är sjukskriven att h*n tappar 
en hel del för företaget måste ju fungera även om en är borta. För oavsett om någon är 

borta här så ska allt fungera.” 
(citat ur intervju 1) 

 
Här gör också problemet med den något bristfälliga planeringen sig gällande då det upplevs 
som att det kan vara svårt att hålla sig a jour med vad som händer inom företaget efter en 
frånvaroperiod. Anledningen till att denna svårighet existerar uppges troligtvis vara att 
mycket inom företaget sker med kort varsel.  

5.2.2 Kultur 
Kulturen ingår i den struktur som utgör företaget. Kulturen inom en organisation påverkar i 
stor utsträckning förutsättningarna för måluppfyllelse och förändring (Angelöw, 1991, s 87).  

Attityder och engagemang  
För att energiarbetet ska bli framgångsrikt krävs det att ledningen har ett tydligt engagemang 
(Kannan & Boie, 2003, s 947). Ett problem som ofta återkommer i intervjuerna med 
ledningen är dock den övriga personalens attityd och engagemang, eller snarare brist på 
engagemang. En anledning till att implementering av förändringar inte kan göras fullt ut kan 
vara att individerna inom organisationen inte känner sig direkt berörda av frågan i sig och 
därmed inte prioriterar den eller till och med avfärdar den som onödigt arbete (Hunton-
Clarke, 2003, s 47).  
 
I det aktuella fallet känner ledningsgruppen att det inte finns något direkt intresse för energi- 
och miljöfrågor hos övrig personal och att responsen då frågor kring detta diskuteras är 
relativt svag. Dock uppger de samtidigt att det inte har funderats ordentligt kring hur detta ska 
kunna åtgärdas. Detta ses som ett mycket angeläget problem av ledningen då de anser att det 
är av stor vikt att få upp engagemanget och förståelsen kring energiarbetet och att därigenom 
få till stånd en attitydförändring hos personalen. Man har dock uppfattningen att det kan ta tid 
att uppnå denna förändring. 
 

”den är väl inte sådär… det är väl ett nödvändigt ont tycker många. För alla är inte så 
insatta i det och det är inte jag heller för den delen” 

(citat ur intervju 2) 
 

”Vissa saker har dom väldigt svårt att förstå för det är så långt ifrån dom” 
(citat ur intervju 2) 

 
Under de inledande samtal som hölls fann jag dock att det fanns ett visst intresse hos 
personalen vilket borde kunna uppmuntras. Dels med hjälp av mer information för att öka 
förståelsen, dels med väl fördelade ansvarsområden för att öka känslan av delaktighet och för 
att flytta frågan närmare personalen. Även ledningen har en hel del funderingar kring dessa 
frågor, både gällande vari problemen ligger samt varför de uppkommit och hur man på bästa 
sätt kan lösa dem.  
 

”där har vi också det där att man har alltid gjort på ett visst sätt. Vissa behöver ju 
längre tid på sig att ta till sig en del tar ju till sig väldigt fort. Så att man får ju ta det 

lite i etapper... det ska liksom bli en naturlig del men det får inte bli komplicerat.” 
(citat ur intervju 3) 
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”Alltså det är nog som allting annat att det är morötter alltså att dom måste få 
någonting för att dom ska göra en annan sak då. Så det kanske är till att få folk att 
lämna in förslag på hur man kan spara. Och att dom får någon liten bonus för det” 

(citat ur intervju 2) 
 
”alltså ja att man verkligen får dom att vara med, så att man inte nu har vi ett möte och 

så blir det så här och så blir det så utan man måste bearbeta länge. Och en del tar åt 
sig direkt och fattar och en del inte, så är det ju.” 

(citat ur intervju 2) 
 
”att alla får vara delaktiga. Att man hela tiden får information och så… Och allting är 
mycket lättare om man har statistik så att man kan ha diagram och kan visa svart på 

vitt.” 
(citat ur intervju 3) 

 
Som citaten ovan visar på så finns en medvetenhet om att det är nödvändigt att involvera 
samtlig personal i energiarbetet. Tidigare studier visar bland annat på att det för att kunna 
genomföra förändringarna är nödvändigt att personalen är engagerad och stödjer projektet 
(Hunton-Clarke, 2003, s 48). För att uppnå detta bör individerna känna att de har ett eget 
ansvar för dessa frågor. Något som är viktigt att beakta är att redan i uppstarten av 
energiarbetet verkligen lyfta fram vikten av energibesparingarna och informera om att arbetet 
kommer vara permanent (Kannan & Boie, 2003, s 947).  
 

”Men det viktigaste är ju att man får det här engagemanget och att alla har förståelsen 
för vad man har för vinster med att tänka på energi” 

(citat ur intervju 3) 
 

”Vi har blivit bättre men det finns mycket kvar att göra alltså. För att få med alla. På 
ett bra sätt då.” 

(citat intervju 2) 

Tidsbrist 
Tidsbrist är något som upplevs som ett av de större problemen bakåt sett och som orsakat att 
arbetet med energifrågor inte påbörjats tidigare. Nu finns en viss omfördelning av 
tidsresurserna till energiarbetets fördel. Något som skulle kunna lätta på känslan av tidsbrist är 
just ovannämnda ansvarsfördelning, om uppgifter delas ut på ett lämpligt sätt kan det gå att 
underlätta arbetet. Ledningen tror också att det, när de kommit igång med energiarbetet, 
kommer bli lättare att arbeta vidare eftersom de då har en bas att utgå från.  
 

”ja, men finns det tid då? Så säger man då att nej men gud DET hinner INTE dom. Men 
det behöver ju inte vara så att man avsätter en timma om dagen utan en timma i veckan 

kanske och det kanske man hinner då.” 
(citat intervju 2) 

5.2.3 Energifaktorer 
Ett av de största praktiska problemen är att företaget inte kan minska så mycket på 
energianvändningen eftersom de är en så energikrävande producent. Det krävs stora 
investeringar för att uppnå en större effektivisering. Det verkar dock som om det finns en 
öppenhet inför att göra investeringar för att spara energi. 
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”Vi kan inte minska jättemycket på energianvändningen. För vi är en så 
energikrävande producent.” 

(citat ur intervju 1) 
 
Ytterligare ett problem kopplat till själva energianvändningen är att företaget fortfarande är 
beroende av olja genom den nyligen införskaffade oljepannan.           
 
 
 
Tabell 2: Sammanställning av resultat 
 

 
SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT 

 
 

Drivkrafter 
 

Hinder 
 

EKONOMI 
 

 PFE 
 Energipriser 
 Kraftkabel 

 

 
STRUKTUR, PLANERING OCH 

KOMMUNIKATION 
 

 Möten 
 Inköp och planering 
 Insikt i varandras 

arbetsområden 
 

 
INRE FAKTORER 

 
 MLS 
 Nöjd personal 
 Personligt intresse 

 

 
KULTUR 

 
 Attityder och engagemang 
 Tidsbrist 

 
YTTRE FAKTORER 

 
 Krav 
 ”Bäst i branschen” 
 Ökat energi- och 

miljötänkande i samhället 
 

 
ENERGITEKNISKA FAKTORER 

 
 Praktiska och tekniska 

begränsningar 
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6. Analys - hur kan resultaten förklaras? 

I kapitlet ”Resultat och diskussion” besvaras studiens mer företagsspecifika frågeställningar:  
 
 Hur fungerar energiarbetet på det aktuella företaget och hur ser ledningen på detta?  
 Vilka hinder, drivkrafter och organisatoriska möjligheter och svårigheter finns för att 

få ett väl fungerade energiarbete på företaget? 
 
Vid genomförandet av fallstudier är det svårt att dra generella slutsatser då undersökningen i 
sig är så fokuserad på det aktuella fallet. Detta är något som måste tas hänsyn till vid 
författandet av sådana studier. I föregående avsnitt presenterades de hinder och drivkrafter 
som identifierats under studien. Det måste poängteras att de drivkrafter som framkommit ses 
som positiva för energiarbetet men att de inte nödvändigtvis behöver vara det för 
organisationen i helhet.  Denna analys fokuserar framförallt på de hinder, eller kritiska 
förändringsfaktorer, som identifierats kring energieffektiviseringsarbete. Detta då det är av 
stor vikt att förstå var dessa hinder finns och hur man kan överbrygga dem.  
 
Av de hinder som identifierats under studien anser jag att områdena Struktur, Kultur och 
Kommunikation är de som är mest intressanta att se ur ett generellt perspektiv. Dessa områden 
har plockats ut för att besvara frågeställningen Vilka är de kritiska faktorerna för 
förändringsarbetet? Det område som utelämnats inför analysen är Energifaktorer och detta 
beroende på att de i hög grad är företagsspecifika och svårpåverkade. De tre kvarvarande 
faktorerna utgör områden som är nära sammankopplade och som går in i varandra och de 
kommer här att diskuteras och analyseras gemensamt. Ansatsen är att denna analys ska belysa 
områdena ur ett organisationsteoretiskt perspektiv där förändringsarbete står i centrum. 
Analysen utgår från frågeställningen Hur kan organisationsteori förklara förekomsten av 
hinder för energiledningsarbetet? 

6.1 Företag i förändring - struktur, kultur och kommunikation 
Strukturen i organisationen är något som påverkar förändringsarbetet i stor uträckning. En 
organisations formella struktur är avgörande för dess lärandeprocesser och utveckling (Müller 
& Siebenhüner, 2005). Strukturen påverkas i sin tur av yttre faktorer som exempelvis externa 
krav . Externa krav har i denna studie framkommit som en drivkraft även för energiarbete. 
Förändring inom organisationen är en form av anpassning till omgivningens struktur och 
förväntningar (Nilsson, 2003, s 229) därmed kan resultatet att externa krav fungerar som 
drivkraft för förändring inom organisationer såsom vid uppstart av energiarbete stärkas. Dock 
kan förändringen fokusera på olika saker för att passa in mot omgivningens krav. Som 
exempel kan nämnas att den ofta inriktas mot att uppnå en lämplig image gentemot ställda 
krav och inte alltid behöver vara en verklig förändring (Nilsson, 2003, s 63). Detta är något 
som bör beaktas vid förändringsarbete så att en faktisk förbättring av verksamheten sker och 
att förändringen inte bara genomförs i kosmetiskt syfte.  
 
Planeringen utgör en del av företagets strukturella arbete och skapar en överblick över 
energianvändning, inköp och investeringar. Bristande planering har lyfts fram som ett 
problem i studien och skulle delvis kunna bero på att det aktuella företaget är präglat av sin 
ägare tillika företagsledare. Flaa et al (1998, s 75) menar att en person som under längre tid 
varit delaktig i företaget, kanske redan vid grundandet av organisationen, gärna har en 
uppfattning att organisationens struktur är tydlig. Detta kan vara gällande för den specifika 
personen men behöver inte vara fallet för övrig personal. En förbättrad planering kan 
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underlätta för samtlig personal samt spara både tid och pengar. Att vidta åtgärder gällande 
planeringen borde därmed vara högt prioriterat då den är nära kopplad till ekonomi vilket 
framkommit som en mycket stark drivkraft för förändring i denna studie. Planering inkluderar 
även möten och deras innehåll samt kommunicering av vad som diskuterats på dessa. En 
förbättrad struktur och planering är också en nödvändighet för att kunna arbeta mer 
tvärfunktionellt vilket är ett arbetssätt som ökar delaktigheten i energiarbetet inom 
organisationen. 
 
För att uppnå en välfungerande organisationsstruktur krävs ett visst mått av koordinering som 
håller ihop organisationen (Abrahamsson och Aarum Andersen, 2005, s 67). Kommunikation 
och information har en sammanbindande funktion inom organisationen (Flaa et al, 1998, s 
132). För att öka öppenheten och känslan av delaktighet inom företaget är det av stor vikt att 
kommunikationskanalerna fungerar väl. En välutvecklad struktur för informationsförmedling 
underlättar även arbetet med tvärfunktionalitet. Även här kommer planeringen in i bilden 
genom den dels kräver information för att fungera men också genom att välgenomtänkt 
information förutsätter planering. 
 
En anledning till att det aktuella företaget inte påbörjat arbetet med energiledning tidigare har 
varit tidsbrist. Företag som har högt tryck på produktionen kan ha ont om tid att lägga på 
reflektion och nytänkande (Müller & Siebenhüner, 2005). För att dels fördela arbetsbördan 
och dels öka känslan av delaktighet bland personalen kring energiarbetet inom företaget är det 
lämpligt att arbetsuppgifterna fördelas mellan medarbetarna.  På detta sätt kan ett ökat 
engagemang och ett förbättrat energiarbete uppnås utan att det blir alltför tidskrävande. Vid 
implementeringen av energiarbetet är det bra om en tydlig struktur för arbetet med 
ansvarsfördelning tas fram där bland annat en person med huvudansvar för det övergripande 
energiarbetet och de tekniska frågorna lyfts fram (Kannan & Boie, 2003, s 947). I det aktuella 
fallet är ansvarsfördelningen inte tillräckligt tydlig inom alla områden utan ligger mer 
underförstått i företagsstrukturen. Det är viktigt att göra en lämplig fördelning av och därefter 
lyfta fram ansvarsfördelningen. Detta framförallt för att inte nyckelpersoner ska dra ett alltför 
tungt lass i energiarbetet men också för att genom spridda ansvarsuppgifter öka engagemanget 
och delaktigheten hos personalen. Denna struktur är en typ av tvärfunktionalitet och skulle 
kunna vara ett arbetssätt som kan medverka till att öka öppenheten, delaktigheten och 
förbättra arbetsfördelningen inom företaget. Strukturen påverkar, som tidigare nämnts, 
utveckling och lärande inom organisationen i stor omfattning och företag kan därför med 
fördel anta en struktur där samtlig personal har ett ansvar för hållbarhetsrelaterade frågor som 
exempelvis energi (Müller & Siebenhüner, 2005).  
 
Ovanstående strukturella problem är nära sammankopplade med ett hinder som framkommit 
tydligt under studien. Detta hinder utgörs av den aktuella kulturen inom organisationen och då 
framförallt attityder och engagemang från den personal som i nuläget inte är direkt 
involverade i energiarbetet. Ledningen har svårt att motivera personalen att engagera sig i 
energifrågor. Dessa problem utgör en del av den kultur som finns inom företaget och är inte 
gynnsam för nytänkande och förändring. Vid förändringsarbete i organisationer bör den 
aktuella kulturen och de värderingar som utgör denna identifieras för att därefter möjliggöra 
arbetet för en kultur som är gynnsam för förändringsarbetet (Angelöw, 1991, s 112).  
 
Organisationskulturen är en nyckelfaktor för framgång inom förändrings- och 
hållbarhetsarbete (Müller & Siebenhüner, 2005). Utan öppenhet och engagemang från 
personalen i förändringsprocesser kommer inte organisationen att kunna utvecklas på 
önskvärt sätt. De värderingar och normer som utgör en organisations kultur bör inkludera 
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hållbarhetstänkande. Detta är mer eller mindre en förutsättning för att arbetet med de berörda 
frågorna ska bli framgångsrikt och studier visar att enkla strukturella förändringar inte är 
tillräckligt för att uppnå en effektiv implementering av nya riktlinjer. Dessa måste inkluderas i 
kulturen och därigenom drivas av organisationens enskilda medlemmar (Müller & 
Siebenhüner, 2005). För att uppnå en kulturell förändring och en acceptans för förändringarna 
är det av stor vikt att personal från alla delar av organisationen inkluderas i arbetet.  Då 
företaget har lyft nöjd personal som en drivkraft borde detta vara lämpliga åtgärder där 
medarbetarna får möjlighet att känna delaktighet i företagets förändringsarbete. 

7. Slutsatser 

Utifrån denna studie kan ett antal slutsatser dras kring energiarbetet inom ett mindre 
industriföretag. Studien visar att det finns ett antal drivkrafter och hinder som påverkar 
energiarbetet. Många av dessa kan kopplas till den organisationsstruktur som finns inom 
företaget. För att kunna åstadkomma en förändring inom organisationen, såsom exempelvis 
påbörja arbete med energiledning, krävs att det finns en gynnsam struktur som främjar arbetet. 
Om detta inte är fallet kan strukturen istället utgöra ett hinder för förändring. För att uppnå en 
struktur som är mer gynnsam för förändring bör man arbeta med ökad planering av arbetet, 
möten och inköpsrutiner. Man bör också tydliggöra ansvarsfördelningen inom företaget. 
 
Viktiga faktorer inom företagsstrukturen är kultur och kommunikation. Kulturen är en 
nyckelfaktor vid förändringar och det är av stor vikt att denna, likaväl som strukturen i sig, är 
gynnsam och öppen för nytänkande och förändring. För att uppnå detta måste personal på 
samtliga nivåer i företaget involveras. Genom en ökad ansvarsfördelning och information 
gällande arbetet uppnås ett större engagemang och en medvetenhet kring förändringsarbetet.  
 
För att struktur och kultur ska kunna samspela på ett funktionellt sätt krävs dessutom 
välfungerande kommunikationskanaler. Kommunikation binder ihop arbetet och får en 
nyckelfunktion i strävan mot ett förbättrat energiarbete på företaget.  
 
Sammanfattningsvis rekommenderas företag att påbörja energiarbetet genom att arbeta för att 
skapa en organisationsstruktur anpassad för att hantera förändring samt planera för att skapa 
en gynnsam kultur med engagerad personal och väl fungerande kommunikationskanaler. Om 
man uppnår detta bör förändringsarbete, såsom energiarbete, underlättas avsevärt. 
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