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Abstract
The industrial energy use causes carbon emissions that contribute to climate change. Simultaneously
within EU and Sweden a competitive industry is pursued. In the aim to achieve both aspects energy
efficiency and a reduced energy use is advocated for companies. Although energy efficiency often is
cost-effective there exists an energy efficiency gap where cost-effective measures remain
unimplemented for different reasons. Energy efficiency networks can in this case be a potential
approach for increasing the degree of implementation, resulting in energy efficiency and company
development. Financial support is already given from EU and Sweden that could lead to energy
efficiency networks, for both small and medium-sized enterprises as well as for large enterprises.
There exist numerous projects variations in energy efficiency networks with different structures and
designs. The knowledge of these networks aimed towards energy efficiency and energy use is very
limited. The aim of this work is therefore to identify Swedish energy efficiency networks in order to
determine whether they work well by evaluating them from a public perspective.
To identify energy efficiency networks documents where collected and interviews were held in which
random selection was allowed in the form of snowball method. An underlying study has previously
been carried out in which a number of networks was identified, which are integrated as a part of the
work identification. Overall, this resulted in the identification of 35 different networks projects, which
may consist of a single network, multiple networks or stages of a single network. The identified energy
networks are divided by larger networks and other networks that have been split into four general
networks forms cluster, industrial districts, regional strategic networks and strategic networks as well
as alternative network forms for the networks that could not be associated.
An evaluation has been performed on the underlying policy instrument “Application for financial
support to information, education and collaborative projects 2013-2014” which stated that the
support allows a wide range of energy efficiency networks and cannot be seen as a particular ruling in
the design and implementation of an energy efficiency network. Furthermore it is recommended that
a separation is made for collaborative projects in the form of energy efficiency networks in the support
system since it would likely lead to more target and specific energy efficiency networks with clearer
objectives and follow up. This would still allow a very large variety of network constructions.
Energy efficiency networks with an efficient information and knowledge sharing has the potential to
make enterprises more innovative. However, energy efficiency networks without an initial public
financing does not seem to be initialized spontaneously in Sweden. Letters of intent or agreements in
the strategic networks are believed to lead into reports with concrete results unlike for the regional
strategic networks with no agreements.
For the larger energy efficiency networks there is a point with being branch-specific because their
energy use is more complex to audit. The other energy efficiency networks should instead find
interested participants primarily. In combination with this, the participants should have the
opportunity to meet and later on branch adapt if possible. This is because several network projects
have stated problems with network formation that affects the projects. Furthermore, it appears that
the creation of an efficient energy efficiency network sometimes is a maturation process in which
several underlying projects can be a reason for an identified network project.
Finally, we need further research on how the participating enterprises see energy efficiency networks
as a supporting and developmental instrument.

Sammanfattning
Industrins energianvändning medför koldioxidutsläpp som bidrar till klimatförändringar. Inom EU och
Sverige eftersträvas en konkurrenskraftig industri. För att uppnå båda delarna förespråkas det att
företag energieffektiviserar och minskar sin energianvändning. Trots att energieffektivisering ofta är
kostnadseffektivt existerar det ändå ett energieffektiviseringsgap där kostnadseffektiva åtgärder inte
implementeras av olika anledningar. Energinätverk kan då vara ett potentiellt arbetssätt som medför
energieffektivisering och bidrar till företagsutveckling. I EU och Sverige ges redan finansiellt stöd som
kan medföra att energinätverk bildas för såväl små och medelstora företag som för stora företag.
Det existerar otaliga projektvarianter på energinätverk med olika uppbyggnad och utförande.
Kunskapen om dessa nätverk inriktade mot energieffektivisering och energianvändning är begränsad.
Arbetets syfte är därför att kartlägga svenska energinätverk för att kunna avgöra om de fungerar väl
genom att utvärdera dem från ett samhällsperspektiv.
För att identifiera energinätverk skedde insamling av dokument och intervjuer där slumpmässiga val
tilläts i form av snöbollsmetoden. En bakomliggande förstudie har också genomförts där 8
energinätverk identifierats, vilka integrerats som en del i arbetets kartläggning. Sammantaget
resulterade det i att identifiera 35 nätverksprojekt som kan bestå av enstaka nätverk, flera nätverk
eller utgöra etapper för ett enskilt nätverk. De identifierade energinätverken är indelade efter större
nätverk samt övriga nätverk som delats in i fyra generella nätverksformer: kluster, industridistrikt,
regionala strategiska nätverk och strategiska nätverk samt alternativa nätverksformer för nätverk som
inte kunde placeras in.
En utvärdering har utförts med hjälp av programteori på det bakomliggande styrmedlet ”Ansökan om
stöd till informations-, utbildnings- och samverkansprojekt 2013-2014” där det framkom att stödet
tillåter en rad olika energinätverk och kan egentligen inte ses som särskilt styrande när det gäller
utformning och genomförande av ett energinätverk. Vidare rekommenderas det att en separering görs
för samverkansprojekt i form av energinätverk då det kan medföra mer riktade och konkreta
energinätverk med tydligare mål och uppföljning. Detta tillåter fortfarande en variation på nätverkens
uppbyggnad.
Energinätverk med ett effektivt informations- och kunskapsutbyte har potentialen att medföra en
innovativ företagsutveckling. Energinätverk utan en offentlig finansiering verkar inte initieras i Sverige.
Avsiktsförklaringar eller avtal i de strategiska nätverken tros leda till att konkreta resultat har
redovisats för nätverksprojekten i större grad än för de regionala strategiska nätverken.
För de större energinätverken rekommenderas en fortsatt branschinriktning eftersom deras
energianvändning är mer komplicerad att kartlägga. De övriga energinätverken bör istället prioritera
intresserade deltagare som har möjlighet att träffas och sedan branschanpassa om möjligt. Detta då
flera nätverksprojekt har vittnat om problem med nätverksbildandet som går ut över projektets
genomförande. Vidare framstår skapandet av effektiva energinätverk som en mognadsprocess där
flera bakomliggande projekt kan vara en anledning till ett kartlagt nätverksprojekt.
Slutligen behövs det forskning på hur deltagande företag ser på energinätverk som ett stödjande och
utvecklande styrmedel.
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1 Inledning
Inledningen består av en kort lägesbakgrund för industrin och energinätverk, syfte, avgränsning och
fokus, förstudiens bidrag och insikter samt en disposition. Syftet sätter ord på kartläggningen och
utvärderingsstudien som arbetet ämnar uppfylla. I avgränsningen framgår kartläggningsbegränsningar samt fokus och tillämpade avvägningar. En förklaring av förstudien görs sedan varpå
dispositionen beskriver de olika kapitlen i arbetet.

1.1 Industrin och energinätverk
Flera observationer pekar på en klimatförändring (IPCC, 2013). Den förhöjda koncentrationen av
växthusgaser och då särskilt koldioxid är den största orsaken till klimatförändringen. Den största
ökningen av växthusgasutsläpp har kommit från samhällets energitillförsel, transporter och industrin
(IPCC, 2007). En anpassning till klimatförändringarna är Europeiska unionens (EU) och Sveriges strävan
efter ett ekologisk hållbart samhälle, en tryggad energiförsörjning och en konkurrenskraftig industri
(Energimyndigheten, 2013b). Energieffektiviseringsdirektivet (2012/27/EU) styr mot detta och har som
mål att energieffektivisera den primära energianvändningen med 20 % fram till år 2020 i förhållande
till den förväntade energianvändningen om ingenting görs (European Parliament, 2012).
Det finns ett intresse hos företag att hushålla med energi för att sänka sina energikostnader genom
energieffektivisering (Sunér Fleming, et al., 2013). Intresset varierar dock med kostnads-förhållandet
på energi i enskilda företag. Ett större intresse kan förväntas i framtiden eftersom energipriserna
historiskt har visat på en ökande trend (Energimyndigheten, SCB, Eurostat, SPBI, 2013).
Att energieffektivisera i industrin är inte alltid självklart och det råder olika perspektiv på vad som kan
realiseras. Med stöd från Jaffe m.fl. (1994 och 1999) är det ett flertal författare, (Mansikkasalo, et al.,
2011; Thollander & Dotzauer, 2010; Backlund, et al., 2012; Thollander & Ottosson, 2010), som
diskuterar ”energieffektiviseringsgapet” och dess betydelse i Sverige. Energieffektiviseringsgapet kan
beskrivas vara de kostnadseffektiva energieffektiviseringsåtgärder som inte realiseras på grund av
hinder och barriärer (Backlund, et al., 2012).
Tidigare studier från Schweiz och Tyskland har påvisat positiva energieffektiviseringsresultat för ett
styrmedel som kallas för energinätverk (Koewener, et al., 2011). Där energinätverken samordnades av
en extern aktör som sammanför energieffektiviseringsarbetet mellan olika företag (Jochem & Gruber,
2007). Deltagande företag utbyter kunskap och erfarenheter i energinätverket för att identifiera och
genomföra kostnadseffektiva energieffektiviseringsåtgärder.
Det har tidigare konstaterats att företagsutvecklingen är viktig men att förändringar inte inträffar av
sig självt (Svensson, et al., 2001). Företagssamarbeten i nätverksformer är ett sätt som kan främja och
stödja företagsutveckling. Vidare är det välkänt att relationer mellan företag kan ha en positiv effekt
på företags effektivitet, kvalitet och lönsamhet (Villa & Antonelli, 2009).
Utbytet mellan deltagande företag är en fördel. Detta då svenska företag i en studie angett kollegor,
branschorganisationer och energikonsulter som de mest trovärdiga informationskällorna (Rohdin, et
al., 2007), samtidigt som information från myndigheter gavs låg trovärdighet. Personliga relationer
angavs också vara en lösning på informationsproblemet med energieffektiva och kostnadseffektiva
åtgärder.
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Nätverksbyggande och samarbeten finns redan som ett prioriterat område i EU för små och medelstora
företag1 (SMF), (Europeiska kommissionen, 2012). I stödprogrammet för de regionala strukturfonderna främjas nätverk och samarbete där direktstöd sägs vara möjligt till åtgärder som ger
”hävstångseffekter” varav nätverk ses som en sådan. Offentlig sektor i Sverige har visat ett större
intresse för olika företagssamarbeten, bland annat i form av stöd till kluster och regional utveckling
(Elmhester, 2008). Exempelvis har Energimyndigheten gett stöd till externa industrinätverk för
energieffektivisering (Sweco, 2014). Stöd från Energimyndigheten ges även till projekt för uppbyggnad
och samarbeten mot ökad energieffektivisering i Sverige, vilket stöds av EU:s strukturfonder
(Energimyndigheten, 2013a; Europeiska kommissionen, 2012).
Det har alltid varit viktigt att kunna analysera och påverka förändringen med nätverk (Mattsson &
Hulten, 1994). Detta eftersom nätverk är en dynamisk och flexibel arbetsform som kan anpassas när
företagsvillkor förändras. Vidare behöver dynamiken i nätverk förstås för att kunna utforma strategier
och styrmedel inriktade mot nätverk (Villa & Antonelli, 2009).
Det finns en kunskapsbrist i hur väl de svenska energinätverken fungerar och det finns inte någon
enhetligt accepterad definition av vad ett energinätverk är. Det är därför sannolikt att det förekommer
otaliga varianter på företagsnätverk för energieffektivisering med varierande utfall i Sverige. Ett behov
existerar därför av att identifiera energinätverk och deras varierande arbetssätt, för att avgöra hur väl
de fungerar och om en styrning av nätverken behövs.

1.2 Syfte
Övergripande syfte är att identifiera och kartlägga pågående och avslutade svenska energinätverk med
avseende på industriföretag. Kartläggningen ska göras utifrån ett brett perspektiv med en generell
definition av vad ett energinätverk är. Kartläggningen ska sedan kunna ligga till grund för vidare studier
och forskning. Arbetet ska också ta fram en lämplig och motiverad utvärderingsgrund för energinätverk
och bedöma deras eventuella samhällsnytta.
Syftet har brutits ned i följande frågeställningar:
F1:

Vad finns det för pågående och avslutade energinätverk i Sverige?

F2:

Hur kan styrmedel inriktade mot energinätverk utvärderas och hur utvärderas
resulterande energinätverk?

F3:

Från vilka aspekter kan och bör existerande energinätverk utvärderas?

1

Vid storleksangivelser på företag i rapporten används Europeiska unionens definition av att små och medelstora
företag utgörs av mindre än 250 anställda och en omsättning under 50 miljoner euro alternativt en maximal
balansomslutning på 43 miljoner euro, varav alla andra företag ses som stora. (Europeiska kommissionen, 2006)
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1.3 Avgränsning och fokus
Rapporten ger en generell bild av nätverk men kommer inte att behandla specifika
nätverksuppbyggnader ingående om de inte behandlar energianvändningen hos företag. Detta
innebär att nätverkskonstellationer kan behandlas indirekt men då utifrån funktionen som ett
energinätverk.
Kartlagda nätverk är begränsade till svenska energinätverk. Energinätverk kan åsyfta fastighetsnätverk
som jobbar med energifrågor tillsammans. Nätverk som enbart inriktar sig på fastigheter är dock
undantaget från kartläggningen. Indirekt påverkan från fastighetsnätverk kan ändå förekomma som
teorikälla då de har utvärderats tidigare. Undantaget är projekt som syftar till att genomföra en
förstudie till nätverk då de inte kommit igång med att bedriva ett faktiskt nätverk.
Ett brett perspektiv i kartläggningen har tillämpats av vad som kan betraktas vara ett energinätverk.
Nedanstående punkter begränsar vad som måste förekomma för att ingå i kartläggningen.




Nätverket ska vara inriktat mot energi, vilket kan innebära energianvändning, energieffektivisering, energiledningssystem men även gemensam tolkning av styrmedel och lagar.
Utgöras av företag alternativt organisationer med minst 4 deltagare.
Minst 3 gemensamma möten per år alternativt minst 4 möten totalt inom nätverkets livstid.

Kravet om gemensamma möten syftar till att särskilja nätverk som endast fungerar i vertikalt led,
exempelvis relationen mellan underleverantör och producent. Detta eftersom fokus i arbetet ligger på
företag som interagerar med varandra och ingår i ett ömsesidigt samt kontinuerligt relationsutbyte i
fysiska grupper.
Utvärderingsteorin och den tillämpade utvärderingen utgår och fokuserar på ett offentligt synsätt.
Detta då examensarbetet genomförs i samverkan med Energimyndigheten och Linköpings universitet.
En omfattande utvärdering av de större energinätverken, i kapitel 5, kommer inte att genomföras.
Detta eftersom de större energinätverken nyligen utvärderats i samband med en utvärdering av 24
styrmedel utförd av Sweco (2014). De större nätverkens resultat och utförande kommer dock att
diskuteras i arbetet. I utvärderingen ingår inte att undersöka vad deltagande företag anser om nätverk
som arbetsform för energianvändning och energieffektivisering. Deltagares åsikter återges ändå delvis
från studerade energinätverk och deras egna uppföljningar.
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1.4 Förstudien och dess insikter
Under hösten år 2013 genomfördes ett projekt av författarna Nicklas Broberg, Karolina Falk och Cecilia
Mårtensson. Namnet på projektet är ”Energinätverk – En kartläggning av svenska nätverk för energieffektivisering av små och medelstora företag” och omfattar 12 högskolepoäng per person.
Projektrapporten är tidigare granskad som ett examinerade moment i kursen ”TMPE01 Projektkurs
avancerad – Energi” vid Linköpings universitet av examinator Patrik Thollander. I arbetet benämns
projektet som en förstudie. Samtliga stycken i detta avsnitt har förstudien som källa.
Förstudiens syfte var att kartlägga energinätverk för SMF i Sverige samt att undersöka den
administrativa funktionen i nätverken. Därefter var syftet att dra lärdom från nätverken samt att
undersöka hinder och drivkrafter med arbetet i nätverken, vilket tog formen av jämförelser. Slutligen
var syftet att jämföra nätverkens arbetssätt med upplägget på två utarbetade nätverksmodeller.
Områden som förstudien behandlade kan ses i nedanstående punkter. Från de studerade områdena
framkom sedan insikter, vilka kan ses sammanfattade i kommande stycken.







Initiering av nätverk
Nätverks uppbyggnad
Medverkan i nätverk
Mål och resultat
Externa parter
Medverkande representanter från företag

En förutsättning som sågs av de koordinatorer som intervjuades var att en extern administration
behövs för att ett energinätverk ska bildas och fungera. Vidare ansågs konsulter som anlitas kunna
spela en avgörande roll för nätverkets framgång. Att införa energinätverk inom redan befintliga
strukturer sågs som en klar fördel då det var tidseffektivt och minskade den administrativa bördan.
Däremot rådde det skilda åsikter om för och nackdelar mellan om företag i ett energinätverk behövde
komma från samma bransch, vilket konstaterades ha både fördelar och nackdelar. Den aktiva perioden
för ett energinätverk bör anpassas efter det uppföljningsarbete som sker. Deltagande företag bör
uppgå till ca 10 stycken för att erhålla givande diskussioner vid möten.
I ett energinätverk rekommenderas det att deltagande företag ingår ett informellt avtal där de åtar sig
att genomföra avsedda åtgärder. Målen bör vara tydliga och kunna kommuniceras inom och utanför
ett energinätverk. Uppföljningsarbetet i ett energinätverk spelar även en avgörande roll för att kunna
arbeta långsiktigt.
Informationsutbytet ansågs vara det som engagerar företagen och det medförde i sin tur att
deltagande företag utförde energieffektiviseringsåtgärder. Detta sågs även som den främsta orsaken
till att energinätverk är ett positivt arbetssätt som hjälper till att utveckla och informera svenska
företag om betydelsen av deras energianvändning. Energinätverk bedömdes slutligen vara ett
arbetssätt där potentialen för vidareutveckling är stor.
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1.5 Disposition
Rapporten består av 8 kapitel och nedan ges rubrik samt en kort beskrivning av respektive kapitel.
Kapitel 1, Inledning: Inledningen börjar med incitament och anledningar till varför industrin bör
energieffektivisera. Det konstateras därefter att energieffektiviseringar inte sker i önskad omfattning
och att en företagsutveckling är önskvärd. Energinätverk lyfts då fram som ett outforskat och
potentiellt arbetssätt för att företag ska utvecklas och genomföra energieffektiviseringsåtgärder. Detta
mynnar ut i rapportens syfte och frågeställningar, varefter avgränsning och fokus i arbetet tydliggörs.
En tidigare utförd förstudie till arbetet presenteras ihop med dess bidragande insikter varefter en
disposition följer.
Kapitel 2, Nätverksbakgrund: Bakgrunden innehåller en kort historisk beskrivning av nätverksintresset
och kopplingen till de studerade energinätverken. Därpå ett avsnitt om offentliga anledningar som
påverkar bildandet samt inriktningen hos uppkomna och sannolikt framtida energinätverk.
Kapitel 3, Bakgrundsmetod och teori: Kapitlet består av kartläggningsmetodik, nätverksteori och
utvärderingsteori. Kartläggningsmetoden består av medveten insamlingsmetodik samt teori kring
kvalitativ forskning och slumpmässiga val i form av snöbollsmetoden. Nätverksteorin klargör skillnader
mellan nätverk och företagsorganisationer varpå fyra generella nätverksformer återges.
Utvärderingsteorin går översiktligt in på huvudsakliga utvärderingsformer och hur
utvärderingsmetoder väljs varefter de två utvärderingsmetoderna programteori och verksamhetslogik
beskrivs.
Kapitel 4, Arbetsmetodik: Kapitlet är indelat efter utförda delar i arbetet och deras koppling till de tre
frågeställningarna. För F1 beskrivs således genomförandet med kartläggningen, för F2 metodvalet för
den tillämpade utvärderingen och slutligen för F3 diskussionen med kompletterande analys.
Kapitel 5, Kartläggningsresultat: Kartlagda nätverk är indelade efter större nätverk och övriga
energinätverk. De större nätverken beskrivs först enskilt varefter identifierad information om upplägg
ges gemensamt i tabellform. De övriga energinätverken delas in i nätverksformer och beskrivningar
görs sedan för nätverkens syfte, mål och eventuell anledning. Slutligen återges ett avsnitt med
aktiviteter, uppföljning och utvärdering för de övriga energinätverken med tillhörande resultat om det
existerar och identifierats.
Kapitel 6 Tillämpad utvärdering: Kapitlet är indelat efter två tillämpade utvärderingar. Programteorins
fem steg kopplas till Energimyndighetens utlysningsstöd om samverkansprojekt som en
bakomliggande orsak till energinätverk. Sedan utvärderas de kartlagda energinätverken som
uppkomna effekter med stöd av verksamhetslogiken.
Kapitel 7, Diskussion och kompletterande analys: Kapitlet är indelat efter genomförd kartläggning, de
större energinätverken, det bakomliggande utlysningsstödet och de övriga energinätverken. Genom
kapitlet besvaras F3 genom att ta upp aspekter som de kartlagda energinätverken kunde utvärderas
efter och vad de bör kunna utvärderas efter.
Kapitel 8, Slutsats och rekommendationer: Kapitlet utgörs av konkreta aspekter från kartläggningen,
utvärderingen och diskussionen som anses betydelsefulla för att skapa förutsättningar till lyckade
energinätverk.
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2 Nätverksbakgrund
Nätverksbakgrunden ger en kort beskrivning av företagsnätverkens uppkomst och deras förändring till
att innefatta energinätverk. Därefter återges ett avsnitt med offentliga anledningar till energinätverk
som påverkar eller stödjer existensen av energinätverk från ett svenskt perspektiv.

2.1 Nätverkens uppkomst och förändring
Att företag samarbetar är ingen ny förekomst. Detta eftersom ett ensamt företag sällan besitter alla
nödvändiga resurser för sin verksamhet eller produktion. I takt med samhällsutvecklingen har dock
sättet och anledningen till samarbete förändrats. Själva intresset för nätverk tros ha börjat runt år 1950
men troligtvis har det existerat samarbeten mellan företag ännu tidigare. Med tiden har intresset för
nätverk ökat, då industrisamhället följdes av tjänstesamhället som i takt med revolutionen inom
kommunikation kan sägas ha övergått till ett ”nätverkssamhälle”. (Svensson, et al., 2001).
Det dröjde ända fram till 1990-talet innan studier genomfördes på nätverk som innehöll fler än två
parter och med två parter menas att alla företagen hade gemensamma aktiviteter, exempelvis
utbildning av något slag i strategiska nätverk (Elmhester, 2008). På senare år har också nätverk i SMF
studerats och då som en arbetsform där deltagande företag hjälper och drar nytta av varandra
(Svensson, et al., 2001).
I takt med att uppmärksammandet av miljöförändringar har allt fler påtryckningar och miljökrav
uppstått på verksamma företag (Mattsson & Hulten, 1994). En respons på miljökraven är arbetssättet
med miljöledningssystem och då särskilt ISO 14001 samt EMAS (Hallinan, 2003). Vidare har en
nätverksmetod som kallas för Hackeforsmodellen visat sig vara framgångsrik för SMF att certifiera
miljöledningssystem på. Antalet införda miljöledningscertifikat med Hackeforsmodellen sägs uppgå till
mer än 1 800 (Altea, u.å). Själva modellen är anpassad till ett geografiskt område. Hackeformsmodellen
kan ses som ett typiskt exempel på regionala strategiska nätverk, enligt Lundbergs definition (2008),
se kapitel 3 och nätverksteorin. En utförlig återgivelse av Hackeforsmodellen som ett nätverk ges inte
i denna rapport då detta behandlades i förstudien.
Organiserade energinätverk sägs först ha studerats i Schweiz år 1987 (Koewener, et al., 2011). Sedan
den schweiziska Energimyndighetens uppkomst år 2002 har den stimulerat och skapat incitament för
energinätverk genom att förhandla utsläppsminskningar av koldioxid mellan den schweiziska staten
och industrin. Detta eftersom företag undkom en tilläggsavgift om de gick med på att minska
energianvändning kopplat till koldioxidutsläpp i förhållande till ett överenskommet värde samt att
företagen accepterade en årlig utvärdering (Jochem & Gruber, 2007). Energinätverk har därefter växt
i Schweiz och år 2011 fanns 70 energinätverk bestående av ca 2 000 företag (Koewener, et al., 2011).
Utifrån positiva erfarenheter i Schweiz initierades ett första ”Learning energy efficiency network”
(LEEN) i Tyskland och regionen Hohenlohe år 2002 av den regionala styrningen från BadenWürttemberg (Jochem & Gruber, 2007). I utvärderingen av detta nätverk visades det sig ha medfört
positiva energieffektiviseringsresultat i form av lägre energikostnader och koldioxidutsläpp.
Ytterligare energinätverk lanserades därefter år 2005 och vid slutet av år 2010 existerade 40 nätverk i
Tyskland (Koewener, et al., 2011). Om mer information önskas kring den tyska modellen LEEN hänvisas
läsaren till den utförda förstudien alternativt ursprungskällorna från Jochem & Gruberg (2007),
Koewener, et al. (2011) samt den förenklade handboken för LEEN (2012).
Nätverk som behandlar energianvändning, förefaller inte vara ett välstuderat område akademiskt sett
i Sverige. Detta då eftersökningar via artikeldatabaser i förstudien och arbetet inte resulterat i
ytterligare information än den som kan ses ovan.
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2.2 Offentliga anledningar till energinätverk
I nedanstående stycken följer en kort beskrivning av offentliga styrmedel som påverkar nuvarande och
sannolikt framtida energinätverk i Sverige.
Något som kan sägas inrikta sig på energinätverk är utlysningsstödet ”Ansökan om stöd till
informations-, utbildnings- och samverkansprojekt 2013-2014” som kan sökas av Energimyndigheten
(Energimyndigheten, 2013a). En mer ingående förklaring av stödet ges när det utvärderas som en
bakomliggande orsak till energinätverk i kapitel 6. Existerar gör också externa projekt som
Energimyndigheten stödjer. Exempel på externa projekt är bland annat de branschvisa
energinätverken med större deltagande företag som förekommer i kartläggningsresultatet, vilka ses i
kapitel 5.
Ett exempel som skulle kunna främja eventuella nätverk och samarbeten i framtiden är
energieffektiviseringsdirektivet (2012/27/EU). Direktivet innehåller ett krav för stora företag att
genomföra energikartläggningar vart fjärde år alternativt vara certifierade enligt ett godkänt och
standardiserat energiledningssystem som innefattar utförandet av en energikartläggning (European
Parliament, 2012). För Sverige del innebär det att lagförändringar tagits fram som anpassar sig till
kravet om energikartläggning i stora företag (Sveriges riksdag, 2014).
Den godkända svenska och europeiska standarden för ett energiledningssystem är ISO 50001 som
ersatte de tidigare standarderna SS EN 16001 och SS 62 77 50 (Energimyndigheten, 2013d). Ett
förenklat energiledningssystem av ISO 50001 är i sin tur ”Energiledning light” vars tanke är att inleda
ett arbete mot att införa ett fullskaligt och standardiserat energiledningssystem (Swerea, 2014).
Stöd till energikartläggningar kan erhållas via energikartläggningscheckarna (EKC). Stöd från EKC kan
sökas av företag som har en energianvändning större än 500 MWh per år alternativt av jordbruk med
över 100 djurenheter. Det söks av företag genom att anmäla ett deltagande varefter de genomför en
kartläggning och rapporterar in resultat samt planerade åtgärder. Efter att inrapporteringen inkommit
och blivit godkänd ges stödet som täcker 50 % av kartläggningskostnaderna upp till 30 000 SEK.
Slutligen sammanställs en slutrapport där utförda åtgärder framgår och rapporteras. För stora företag
som söker stödet tillkommer dessutom att de ska beskriva hur kartläggningens omfattning och tid för
genomförande påverkas av stödet. (Energimyndigheten, 2013c)
Den energitillsyn som kan tillämpas enligt miljöbalken ses som ett framtida skäl till att kommunikation
mellan företag kan komma att bli allt vanligare. Detta då tillsynsmyndigheter uppgivit att de vill
vidareutveckla den ”nyss” påbörjade energitillsynen, vilket framkom i en utredning utförd av IVL
svenska miljöinstitutet (Stigson, et al., 2011). Det är dock ovanligt att krav ställs på energihushållning
trots att det finns utrymme i lagstiftningen (Energimyndigheten, 2011).
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3 Metod och teori
Kapitlet består av tre avsnitt som tillämpats för att besvara arbetet frågeställningar. I första avsnittet
beskrivs kartläggningsmetoden som består av datainsamlingsmetoderna intervjuer och samtal,
insamling samt kvalitativ forskning och slumpmässiga val. Det andra avsnittet återger nätverksteori
som utvecklar konceptet med nätverk ur ett företagsperspektiv genom att beskriva teorin bakom
nätverks-organisationer och olika nätverksformer. Tredje avsnittet behandlar generell
utvärderingsteori och huvudsakliga utvärderingsformer samt val av utvärderingsmodeller och två
utvärderingsmetoder.

3.1 Kartläggningsmetod
Fyra vanliga typer av datainsamlande är intervjuer och samtal, observationer, insamling samt
känslointryck (Yin, 2013). Utförandet i detta arbete grundar sig främst på intervjuer och samtal samt
insamling. Det ses dock som ofrånkomligt att en viss mängd observationer och känslointryck förmedlas
av respondenter under intervjuer och inofficiella möten på Energimyndigheten. Eftersom observation
och känslointryck är en indirekt konsekvens beskrivs de dock inte i teorin. En beskrivning av de
medvetna datainsamlingarna kan ses under nedanstående två avsnitt.
Skillnad brukar göras på kvalitativ forskningsmetodik och slumpmässiga val. Därför återges
kännetecken och skillnader hos kvalitativ forskningsmetodik och slumpmässiga val som exemplifieras
av snöbollsmetoden i kartläggningsteorins sista avsnitt.

3.1.1 Intervjuer och samtal
Intervjuer ses i många studier som en av de mer betydelsefulla informationskällorna (Yin, 2006). Detta
då en intervju trots sin bestämda inriktning kan vara flexibel till skillnad mot en enkätstudie. Upplägget
på en intervju kan också varieras och utformas på ett flertal sätt men förenklat kan den sägas vara
kvalitativ eller strukturerad (Yin, 2013).
Den kvalitativa intervjun innehåller inget strikt manus. Istället bygger den kvalitativa intervjun på en
ramtanke med öppna frågor relevanta för studien som kan anpassas till en viss deltagare och
sammanhanget i intervjun (Yin, 2013). En kvalitativ intervju öppnar också upp möjligheten för ett
kommunikationsutbyte mellan intervjuare och respondent. Vidare medför det att en förståelse och
inblick i respondentens upplevda vardagsämnen skapas (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta tar formen
av ett vardagligt samtal men med en bestämd inriktning och angreppssätt. Således kan respondenter
i de öppna frågorna dela med sig av personliga uppfattningar och åsikter (Yin, 2006). En möjlighet finns
då att respondenter kan uppge och föreslå andra respondenter med ytterligare information kring ett
särskilt projekt. En respondent som i sin tur underlättar för intervjuaren kan då gå från att vara en
respondent till att betraktas som en informant.
En strukturerad intervju är uppbyggd på ett förutbestämt manus bestående av ett frågeformulär
ungefär som en enkätstudie (Yin, 2013). En intervju som innefattar strukturerade frågor kan därmed
användas till att införskaffa kvantitativ data inom ett visst område (Yin, 2006). Detta lämpar sig bra i
studier som syftar till att undersöka en viss utformning exempelvis för en organisation.
Det existerar även flexibla intervjuvariationer som är en blandning mellan den strukturerade och
kvalitativa intervjun (Berglund, u.å). En sådan blandning av intervjuupplägg kallas för
semistrukturerade intervjuer. Ett kännetecken hos en semistrukturerad intervju är att den ofta har en
lista med frågor som respondenter ombedes svara på. Nya frågor kan dock läggas till de befintliga som
även kan förändras till att passa sammanhanget för intervjun.
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Då en intervju genomförs spelas den med fördel in eftersom en inspelning ger en korrekt återgivelse
(Yin, 2006). Undantag till inspelning bör dock göras om tid för transkribering och genomlysning inte
finns, om inspelningen utgör en distraktion för intervjuaren eller respondenten samt om respondenten
inte vill bli inspelad. Det är därför brukligt att efterfråga om respondentens samtycker till inspelningen
enligt god etik (Ryen, 2004). Vidare är det om möjligt viktigt att jämföra intervjuinformation utifrån
andra källor (Yin, 2006).

3.1.2 Insamling
Insamling kan utgöras av nedtecknad skrift i form av böcker, dokument, rapporter, artiklar och andra
former av antecknad eller inspelad information (Yin, 2013). Vidare avser insamling till att sammanställa
sådan information som är relevant för studien. Insamlandet fyller då en viktig funktion i arbetet
eftersom allt inte kan iakttas. Att använda flera informationskällor stärker även en studies kvalitet då
källor kompletterar varandra (Yin, 2006). För att avgöra vilken sorts data som behövs bör det
kontrolleras hur insamlad informationen kan användas till att besvara studiens syfte och frågeställning
(Sandberg & Faugert, 2012).
Som ett stöd till en insamling finns ett par principer att beakta, vilka kan ses nedan i punkter.




Utnyttja flera källor och inte enbart en enda källa.
Upprätta en databas för studien.
Skapa en följd- och beviskedja.

Punkter enligt Yin (2006) omarbetade av författaren.
I Tabell 1 nedan återges enligt Yin (2006) vanliga styrkor och svagheter med dokument och arkivmaterial. Märk att samtliga styrkor och svagheter för dokument även existerar för arkivmaterial som
har ytterligare en styrka och svaghet. Vidare representerar dokument och arkivmaterial sådana
informationskällor som påträffats i kartläggningen.
Tabell 1. Styrkor och svagheter hos dokument och arkivmaterial, del av tabell från Yin (2006) omskriven av författaren.

Datakälla
Dokument

Styrkor





Arkivmaterial







Svagheter
Stabilt – kan kontrolleras
Diskreta – skapas inte som en
konsekvens av studien
Precist – innehåller korrekta namn,
källor och tidsperioder
Täcker mycket – tid, företeelser
och omgivningar
Stabilt – kan kontrolleras
Diskreta – skapas inte som en
konsekvens av studien
Precist – innehåller korrekta namn,
källor och tidsperioder
Täcker mycket – tid, företeelser
och omgivningar
Korrekt och kvantitativt











Svåra att identifiera
Missvisande urval – då insamlingen
är ofullständig
Risk för skev rapport – vid
bristande självinsikt om fördomar
Nekat tillgång – sekretessbelagt
Svåra att identifiera
Missvisande urval – då insamlingen
är ofullständig
Risk för skev rapport – vid
bristande självinsikt om fördomar
Nekat tillgång – sekretessbelagt
Tillgång genom personlig kontakt

Enligt Yin (2006) bör sedan en avvägning göras vid ett informationsinsamlande, vilket görs för att
avgöra om en källa är ”rätt”. Typiska frågor för att avgöra källors relevans och trovärdighet kan ses i
nedanstående punkter.
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Auktoritet: vem är upphovsmakaren?
Tendens: syfte, teori, avsikt och eventuell mottendens?
Beroende: är den ”primär, sekundär, tertiär eller en hörsägen?”
Urval: omfång eller kvalitet, behövs ytterligare fakta?

Avvägningspunkter från Westerlund (2010) delvis omarbetade av författaren.
Slutligen rekommenderas det att alltid göra en genomsökning efter relevant information via internet.
Detta eftersom det sannolikt finns information på internet som är relevant i den tänkta studien. (Yin,
2013)

3.1.3 Kvalitativ forskningsmetodik och slumpmässiga val
Detaljerade datainsamlande strategier och tillhörande analysmetoder kallas för kvalitativ
forskningsmetodik (Van Meter, 1990). Som enligt Yin (2013) innebär att urvalet som studeras görs
avsiktligt och medvetet, vilket syftar till att välja en bestämd informationskälla med den största
kvantitativa och kvalitativa mängden information som är relevant för ämnet.
Motsatsen till kvalitativ forskningsmetodik kan ses som ”slumpmässiga val” där datainsamlandet inte
är styrt av medvetna val. En metod som arbetar med slumpmässiga val är snöbollsmetoden. (Yin, 2013)
En enkel förklaring av snöbollsmetoden är att den hittar kontakter (Aktinson & Flint, 2001). Detta
genom att en kontakt hänvisar till en annan kontakt som i sin tur hänvisar till ytterligare en kontakt,
vilket kan liknas vid en rullande snöboll som växer. Metoden är därför tillämpar vid studier med
svåridentifierade grupper som det ofta bortses från vid traditionell samhällsforskning. En annan
beskrivning och tillämpning av snöbollsmetoden är att den tar formen av ett givet, bestämt men okänt
nätverk (Snijder, 1992). Individerna i nätverket antas ha ett antal vänner som varierar mellan individ
till individ. Vidare beskrivs intervjuer med en respondent kunna leda till ett urval av respondentens
vänner som triggar snöbollseffekten.
Vidare kritiseras ibland snöbollsmetoden för sitt sätt att identifiera och studera okända grupper eller
individer i relation till kvalitativ forskningsmetodik (Van Meter, 1990). Detta eftersom den arbetar med
slumpmässiga val och risken finns då att urvalet blir vinklat eller saknar representativitet (Yin, 2013).
Problem uppstår dock vid brist på representativ data varav alternativ som snöbollsmetoden kan vara
skälig att använda om den kan motiveras utifrån ändamålet med studien. Rent praktiskt är det även
viktigt att göra skillnad på om en föreslagen kontaktperson kan bidra med ny och relevant kunskap
eller om personen tas med utav enkelhet för att fylla studien.

3.2 Nätverksteori
I företagsekonomisk mening består nätverk av företag eller organisationer som sammanförs genom
relationer sinsemellan, exempelvis mot ett gemensamt mål (Carlsson, 2014). I allmän mening är
nätverk ett brett begrepp och innebörderna kan vara flera (Svensson, et al., 2001). Således är nätverk
snarare ett perspektiv än en definition för att betrakta och iaktta samband. För forskare och utövare
är denna breda syn på nätverk problematisk och i sin mest generella form kan nätverk avse personliga
relationer, föreningsverksamheter, företagskontakter och myndighetssamarbeten.
Edgren och Skärvad (2010) beskriver nätverk vara fristående företag som verkar för ett gemensamt
mål och samarbetar sinsemellan för att producera produkter eller tjänster. Det görs också skillnad på
klassisk organisationsuppbyggnad och nätverket (Svensson, et al., 2001). Där organisationen står för
det klassiskt hierarkiska upplägget där kontakter sker vertikalt i en auktoritetsstruktur samtidigt som
nätverket står för mer horisontella och flexibla relationer. I Figur 1 nedan kan några typiska skillnader
mellan organisation och nätverk ses.
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Figur 1. Kännetecken och skillnader mellan nätverk och organisation, citerat från Svensson, et al (2001) omgjord av
författaren.

Relationer mellan företag, som är kända för varandra, brukar ses som en grundläggande aspekt inom
ett företags nätverk. Det innebär också att det inte är otydliga marknadsmekanismer som styr
transaktioner och relationer mellan företag. Varför det inte är marknaden som styr finns det också en
rad förklaringar på och Mattsson och Hulten (1994) ger fyra generella påståenden till detta. Första
påståendet säger att utbudet av produkter och tjänster är heterogent och med det menas att möjliga
leverantörer för en viss produkt eller tjänst är begränsat, vilket i sin tur kräver att relationen mellan
köpare och säljare anpassas till varandra. Andra påståendet hävdar att samplanering för resurser,
information och transaktioner är nödvändig mellan företagen. Tredje påståendet menar att företag
behöver ta kontroll över sin situation och undvika att äventyra tillgången till resurser, anpassade till
företaget. Detta innebär också en riskminimering om företag kan skapa samverkande relationer på en
annars okänd marknad. Fjärde påståendet handlar om resurser och information för nyskapande såväl
inom det egna företaget som utanför hos leverantörer, andra företag och konkurrenter. En
förutsättning för nyskapande är även att relationer skapas och att stöd från myndigheter ges, vilket
ses av Mattsson och Hulten (1994) som en ”industripolitisk plikt att främja”. (Mattsson & Hulten, 1994)
Praktiskt är det dock svårt att hålla isär nätverk och organisation (Svensson, et al., 2001). Detta
eftersom företagsnätverk inte kan ses som helt likartade utan snarare som ett samlingsnamn för olika
organisationsformer (Edgren & Skärvad, 2010). Nätverksorganisationer kan således sägas ligga mellan
den rena hierarkiska organisationsformen och den klassiska marknadsekonomin med fri konkurrens
och perfekt efterfrågan. Fördelen med en sådan syn är att nätverksorganisationen kan åstadkomma
styrkorna som finns i både den rena organisationsformen och marknadens. För det enskilda företaget
kan då en nätverksorganisation innebära att en del av de administrativa resurs- och
byråkratikostnaderna undviks. Detta genom att avtala samarbeten som anses mer eller mindre
långsiktiga inom nätverket och därmed undgå transaktionskostnader som existerar på marknaden. I
Tabell 2 nedan åskådliggörs en kort sammanställning av nätverksorganisationens integration mellan
den hierarkiska organisationen och marknaden. Märk dock att egenskaperna i tabellen skapar ett
principiellt tydliggörande och i verkligheten är bilden mer komplex beroende på nätverksform och den
aktuella marknaden.
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Tabell 2, Citerad tabell om olikheter sinsemellan tre organisationsformer som producerar varor eller tjänster, ursprungligen
inspirerad av Jaffe (2001) från (Edgren & Skärvad, 2010, p. 27).

Organisationsform
och egenskaper
Formel bas

Det integrerade
företaget (hierarkin)

Nätverksorganisationen

Marknadsekonomin

Ägarskap

Fristående företag med
långa avtal

Fristående företag
med korta avtal

Grad av integration
i värdekedjan

Hög

Medium till hög

Låg

Samordningsmetod

Ledningshierarkin,
administration rutiner

Samarbete mellan företag,
avtal och gemensamma
spelregler

Prismekanism

Grad av
engagemang för
affärsmodellen

Medium till högt

Medium till högt

Lågt, korta
relationer

Entreprenörskap

Lågt

Högt

Högt

Flexibilitet

Låg

Medium till hög

Hög

3.2.1 Nätverksformer
Utöver att särskilja nätverk från den klassiska organisationen förekommer det också ytterligare
perspektiv på själva nätverksformen. Exempel på nätverksformer är bland annat kluster,
”industridistrikt”, ”regionala strategiska nätverk” och ”strategiska nätverk” som förekommer i
Lundberg (2008) och till viss del även i Elmhester (2008). I nedanstående punkter följer omskrivna
definitioner av respektive nätverksform. Märk att definitionerna liksom för nätverk inte är entydiga i
alla sammanhang och i den mån möjligt används en omskriven definition av en vanligt förekommande.
Efter definitionerna tydliggör Tabell 3 skillnader och egenskaper för de olika nätverksformerna.






Kluster: Med kluster avses geografiskt närliggande och sammankopplade företag förslagsvis
specialiserade underleverantörer, tjänsteföretag, firmor i relaterade industrier och
associerade institutioner inom ett specifikt område som konkurrerar men också samarbetar
(Porter, 2000).
Industridistrikt: Ett geografiskt och kulturellt område där arbetsgivare och arbetare lever och
arbetar (Lundberg, 2008), ursprungligen från (Harrison, 1992).
Regionala strategiska nätverk: Nätverksaktiviteter som understöds av externa aktörer utanför
nätverket och som inriktar sig mot företag i ett specifikt geografiskt område (Lundberg, 2008).
Strategiska nätverk: Ett avsiktligt och långsiktigt nätverk mellan åtskilda men vinstdrivande
organisationer med ett målinriktat utförande att uppnå konkurrensfördelar gentemot
konkurrenter utanför nätverket (Jarillo, 1988).
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Tabell 3, Nätverksformer och skillnader dem emellan, ursprungligen från (Lundberg, 2008, p. 22 & 29) och inspirerad av
(Elmhester, 2008, p. 19), omskriven av författaren.

Nätverksform
och egenskaper

Kluster

Industridistrikt

Regionala
strategiska
nätverk

Strategiska
nätverk

Geografiskt
område

Kan skifta men
geografisk närhet
ses som en fördel
Osäkert, beror på
systemsyn
Enskild
organisation
utifrån en allmän
kultur
Förtroende och
anseende

Inom ett specifikt
distrikt

Inom en region

Skiftande, beror på
respektive nätverk

Centrerat till
distriktet
Enskild
organisation
utifrån en allmän
kultur
Förtroende och
anseende

Deltagarna

Deltagarna

Utsedd
administration men
syftar till att bli
självstyrande
Frivilligt samarbete

Utsedd
administration

Samarbete och
konkurrens
Ingen bestämd

Samarbete och
konkurrens
Ingen bestämd

Samarbete och
informationsutbyte
Tidsbestämd men
syftar till långsiktiga
effekter

Samarbete och
informationsutbyte
Tidsbestämd men
syftar till långsiktiga
effekter

Gränslinjer
Organisation

Styrande
mekanism
Nyckelfaktorer
Tidsperiod

Kontrakt

I de två strategiska nätverken väljer medverkande företag att aktivt ingå i nätverket som också ofta
har en administrativ ledning och består av fler än två företag (Elmhester, 2008). I det kommande
kartläggningsresultatet utgör nätverksformerna ett klassificering- och igenkänningsstöd för de
identifierade nätverken.

3.3 Utvärderingsteori
Utvärderingsteorin består först av övergripande utvärderingsteori varpå enskilda avsnitt följer om
utvärderingsformer, val av utvärderingsmodeller samt de två utvärderingsmetoderna programteori
och verksamhetslogik.
Innebörden av en utvärdering kan variera beroende på i vilket sammanhang den förekommer
(Sandberg & Faugert, 2012). Utvärdering förekommer i sin tur vanligen inom ”utbildning, forskning
och utvecklingsarbeten på universitet och högskolor, inom offentlig förvaltning och även inom privat
och ideell verksamhet” enligt Sandberg & Faugert (2012). Då detta är ett kartläggande
utvärderingsarbete åt Energimyndigheten används ett offentligt synsätt på utvärdering som kan ses i
nedanstående stycken och som avgränsats i avsnitt 0.
Vidare syftar utvärdering i politik och förvaltning till att uppnå självinsikt och ett motiverat
beslutstagande. Detta genom att identifiera, kartlägga och bedöma resultat från pågående eller
avslutade åtgärder. Processen i en utvärdering är således bakåtblickande på det som redan sker
alternativt på det som tidigare har genomförts. Utvärderingsresultatet är däremot avsett att fungera
framåt i tiden där myndigheter och politiker kan nyttogöra utvärderingens resultat genom att rätta till
fel eller stödja goda resultat. (Vedung, 2007)
I nedanstående citat ses en definition av begreppet utvärdering och dess innebörd.
”En noggrann bakåtblickande examination och bedömning av offentliga ingripanden med avsikt på
resultat, slutprestation, administration, innehåll och organisation, som anses viktiga i en granskning.”
författarens översättning från (Stenqvist, 2013), ursprungligen från (Vedung & Dahlberg, 2013, p. 69).
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Samhällsrelevans, nytta och användning är viktiga aspekter i en utvärdering då en utvärdering till
skillnad mot traditionell forskning ofta utförs åt en beställare. Samhällsmässigt är det dessutom
politikens inverkan på omgivningen som utvärderas, vilket innebär att politikens konsekvenser
utvärderas. Det är då grundläggande att göra skillnad på själva utvärderingsformen och att skilja på
organisationer som utvärderas och om den befinner sig i eller utanför den offentliga sektorn.
Alternativt om det är en offentlig organisation som inverkar på aktiviteter utanför den offentliga
sektorn. Styrmedel från offentlig sektor som syftar till att påverka samhället är vanligtvis indelat i
regleringar, ekonomiska styrmedel och information, vilka kan agera enskilt eller i kombination med
varandra. (Vedung, 2007)
För att säkert kunna påvisa och analysera en effekt ifrån ett styrmedel måste det ställas i relation till
vad som skulle ha inträffat utan påverkan från styrmedlet. Det ständiga problemet med att analysera
effekter är också att avgöra om det är styrmedlet eller något annat, som orsakat effekten (Vedung,
2007). Ur en offentlig synvinkel anses det dessutom många gånger svårt att göra eller omöjligt att göra
denna skillnad. Detta eftersom offentliga styrmedel är svåra att ”isolera” från övrig omvärldspåverkan.

3.3.1 Utvärderingsformer
En utvärdering brukar vara formativ eller summativ (Högskolan i Gävle, u.å). Om en utvärdering är
formativ är dess syfte att styrka och förbättra det som utvärderas (Sandberg & Faugert, 2012). Vidare
har den formativa utvärderingen många gånger ett utvecklings- och utbildningsperspektiv genom dess
undersökning av hur exempelvis ett program alternativt en åtgärd utförts. Summativ utvärdering
används istället till att granska och värdera ett program, som ska ligga till grund för beslut, framtida
satsningar och eventuella nedskärningar.
Inom utvärdering görs det även skillnad på kvalificerad uppföljning och effektmätning, vilka ses som
de dominerande utvärderingssätten enligt Vedung (2007). Kvalificerade uppföljning är jämförbar med
formativ utvärdering. Detta eftersom kvalificerad uppföljning syftar till att förstå varför en åtgärd sker
eller inte sker samt möjliga sätt att förbättra effektivitet och utförande hos programmet.
Effektmätning kan i sin tur sägas vara jämförbar med summativ utvärdering, vilka båda syftar till att
avgöra om ett program ska anpassas, göras om eller avslutas, utifrån dokumenterad data och
mätningar (Stenqvist, 2013). Följaktligen används begreppen kvalificerad uppföljning och
effektmätning i kommande stycken.
Den kvalificerade uppföljningen kontrollerar införandet av det som utvärderas och särskilt intressant
är då momentet när styrmedlet integreras och kommer i kontakt med samhället (Vedung, 2007).
Uppföljning är annars inriktad mot leverans, slutresultat och de som insatsen berör eller inriktas mot.
En effektmätning fokuserar istället på frågor som berör själva utförandet hos de som adresseras, hur
det påverkar samhället och hur förekommande variationer kan förklaras. Till skillnad mot
effektmätningen är den kvalificerade uppföljningen mer avgränsad angående förklaringar. Förklaringar
förekommer dock men då kring programmets förvaltnings- eller omvandlingsprocesser.
Kvalificerad uppföljning sker utifrån ett överordnat perspektiv som syftar till att granska hur utförandet
av tidigare tagna beslut utförs på en ”lägre” nivå, för att kunna justera felaktigheter i utförandet. För
en god kvalitativ uppföljning rekommenderas en kontinuerlig och systematisk process (Stenqvist,
2013). Där en systematisk process syftar till att bryta ner styrmedelsprogram för att noggrant
undersöka, tyda och sprida resultat från programmet. Detta med avseende på relevant information
från programmål, bakomliggande teori, självstyrande trender och alternativa scenarion med mera.
Vid en effektmätning som utgör en förklarande faktor bör även en ”interventionsanalys” tillämpas. Där
ordet intervention kan sägas avse den ”insats” eller ”satsning” som ligger till grund för programmets
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existens. Intervention ses dock ibland som onödig då orsak och insats till nya program ibland ses som
allmänt känt. Mer tid och fokus bör då istället läggas på kvalificerad uppföljning och effektmätning än
bakomliggande intervention. Omfattningen på det som utvärderas kan variera från enskilda projekt till
övergripande nationella och globala mål. Med omfattningen varierar även själva tiden på
interventionen där den i ett projekt exempelvis kan utgöras av en mötesträff eller ur ett större
perspektiv av flera årtionden. (Vedung, 2007)

3.3.2 Val av utvärderingsmodeller
Utvärderingsmodeller bör väljas utifrån det sammanhang som ska utvärderas och efter deras
lämplighet att besvara en frågeställning (Sandberg & Faugert, 2012). Valet av en specifik
utvärderingsmodell kan minimera risker och skapa effektivitet samtidigt som det kan möjliggöra
jämförelser med tidigare studier. Det finns dock risker med att välja en generell utvärderingsmodell,
vilka är listade i nedanstående punkter.





Utvärderingsfrågor justeras efter modellen.
Bristande eller ingen hänsyn till sammanhang.
Förenkling av utvärderingsproblemet som inte är lämplig.
Förminskad användbarhet och begränsade inlärningsmöjligheter.

Punktlista från Sandberg & Faugert (2012) omarbetad av författaren.
En utvärderingsmodell beskriver ofta en komplicerad verklighet men dess syfte är inte att stämma
perfekt med verkligheten (Sandberg & Faugert, 2012). Utvärderingsmodellen försöker istället att
underlätta det ”metodologiska” och ”pedagogiska” utvärderingsarbetet. Sätten att lägga upp en
utvärderingsmodell på kan ses som otaliga och det råder dessutom en ”oenighet” om utvärderingars
inriktning (Vedung, 2007).
I nästkommande två avsnitt återges två vanligt förekommande utvärderingsformer (Sandberg &
Faugert, 2012). Dessa är programutvärdering, och effektanalys, tidigare och fortsättningsvis benämnda
som programteori respektive effektmättning som i arbetet illustreras av en metod som heter
verksamhetslogik.

3.3.3 Programteori
En beskrivning av programteorin är att den strävar efter att påverka samhället enligt politiska mål och
samtidigt förklara varför det är önskvärt, resurser som krävs och effekter som ska uppkomma genom
prestationer och aktiviteter. I teorin framgår även målgrupp och område som avses, vilka antaganden
som gjorts, externa faktorer som kan inverka på målet och vad som behövs för att avgöra om det är
rätt väg att gå. (ESV, 2012)
En definition av programteorin kan ses nedan:
”En teori eller modell över hur en intervention (projekt, program, strategi, initiativ) är tänkt att fungera
med avseende på prestationer som ska leda till önskvärda effekter. Den består av två led, dels en teori
om förändring (förändringsteori) och dels en teori om aktiviteter (handlingsteori).” Citat från (ESV,
2012) ursprungligen från (Funnell & Rogers, 2011)
Vedung (2007) ser kvalificerad uppföljning enligt programteorin som en femstegsprocess. Kommande
fem stycken ger en kort beskrivning av delarna i programteorin, vilka senare har tillämpats i kapitel 6
och avsnitt 6.1. Samtliga fem stycken bygger på teori från Vedung (2007) om inte annat anges. Stegen
kan även ses i följande punktlista.
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”Steg 1: rekonstruktion av programteorin
Steg 2: val av uppföljningsstrategi
Steg 3: datainsamling
Steg 4: tillämpning av värdekriterier
Steg 5: generella reflexioner och styrningens karaktär”

Sammansatt punktlista av författaren, citat från Vedung (2007).
Steg1: Det första steget börjar med att ta fram och rekonstruera en programteori som utgörs av det
som önskas åstadkommas av styrmedlet, utifrån de handlingar som utförs samt en tanke över hur
handlingarna förverkligar detta. Följaktligen illustreras ett händelseförlopp över styrmedlets troliga
programteori. Svårigheter med att återskapa och illustrera en programteori är att endast återge det
verkliga händelseförloppet som avses och att utelämna programmets synvillor (Stenqvist, 2013).
Vidare innehåller det första steget en beskrivning och resonemang av det styrmedel som utvärderas.
Steg 2: I andra steget väljer uppföljaren utvalda delar från programteorin som ska granskas utifrån den
illustrerade och beskrivna rekonstruktionen, i steg 1. Rekonstruktionen fungerar då som ett stöd i
visualiseringen av programteorin och dess olika delar som är möjliga att angripa för uppföljaren.
Uppföljarens uppgift är sedan att åskådliggöra de ”förutsättningar” som måste finnas för att påverka
de som adresseras av styrningen. Detta för att senare kunna kontrollera om förutsättningarna har
realiserats. Det rekommenderas att inledningsvis utgå från mötet mellan den offentliga styrningen och
adressaterna. En nästan uppenbar förutsättning är således att information måste nå fram för att
påverka de adressater som avses.
Steg 3: Tredje steget utgörs av datainsamling och analys för att kunna följa upp det som utvärderas.
Detta innebär att det är information för de valda förutsättningarna som eftersöks. Det rekommenderas
att ett urval görs av data samt att flera olika kompletterande metoder används för att åskådliggöra
eventuella problem. Vidare kan insamlingen resultera i att ytterligare förutsättningar uppstår.
Steg 4: Fjärde steget tillämpar värdekriterier på de empiriska resultateten i kombination med
styrmedlets mål. Med andra ord kontrolleras de valda förutsättningarna utifrån deskriptiva
värderingskriterier.
Steg 5: Femte steget är öppet för tillägg där utföraren av uppföljningen har möjlighet att allmänt
reflektera över specifika aspekter i styrningen av programmet. Detta för att skapa en djupare förståelse
för det som utvärderats i ett generellt sammanhang. Utföraren kan också här belysa att effekter
”måste” analyseras olika beroende på om det är individer eller organiserade kollektiv som adresseras.
Slutligen är det enligt Vedung (2007) viktigt att understryka det faktum att programteorins avbildning
inte är en direkt återgivelse av det som faktiskt sker i verkligheten. Detta då programteorin är resultatet
av en återskapande tolkning med ett antagande om rationella förhållanden. Vidare är programteorin
ett redskap och verktyg för utvärdering som kan användas till att generellt överväga den offentliga
styrningen i specifika fall.

3.3.4 Verksamhetslogik.
Ordet logik syftar till att tänka förnuftigt och i vid mening att dra följaktiga och deduktiva slutsatser för
ett specifikt område (Prawitz, 2014). Vetenskapligt drar logiken allmänna och generella slutledningar
och har sin utgångpunkt mellan filosofin och matematiken. Verksamhetslogik är således en teoretisk
metod för att måla upp ett förväntat utförande och tydliggöra dolda antaganden (ESV, 2007). Typiska
diskussionsområden för verksamhetslogik kan ses i nedanstående punkter.
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”mål- och resultatindikatorer,
avgörande framgångsfaktorer,
överflödiga aktiviteter,
utvärderingsfrågor,
förbättringsåtgärder”

(ESV, 2007, p. 7)
En styrka med verksamhetslogiken är att den hjälper till att förklara syften och förmodade samband.
Detta för att det är de förmodade sambanden som ständigt prövas. Följaktligen bör frågan ”Vilken eller
vilka delar om någon, av verksamheten bidrog till att effekterna uppnåddes?” tas upp, även om tänkta
effekter uppnåtts. Då effekter i sint tur inte uppnåtts följer följdfrågan ”Beror det på att vi har gjort fel
antaganden om hur målgrupperna skulle reagera på prestationerna?” alternativt ”Finns det andra
faktorer som vi inte tänkt på som påverkar utfallet?” (ESV, 2007)
Liksom programteorin kan verksamhetslogiken delas upp i fem steg som ses i nedanstående punkter
och nästkommande stycken, vilka samtliga bygger på teori från ESV (2007) om inte annat anges. I
Verkssamhetslogiken krävs dock en bedömning av hur arbetet ska genomdrivas för varje enskilt fall
och arbetsupplägget i de fem stegens bör därför ses som ett förslag.






”Steg 1: Inhämta information.
Steg 2: Beskriv syftet med verksamheten och verksamhetens omgivning.
Steg 3: Definiera verksamhetens olika beståndsdelar i en tabell.
Steg 4: Beskriv verksamhetens logik i scheman.
Steg 5: Bekräfta beskrivningen av verksamhetens antagna orsakssamband.”

Citerade punkter från (ESV, 2007).
Steg 1: I första steget samlas information in för den verksamhet som ska utvärderas, vilket görs
oberoende om det är en existerande verksamhet eller en framtida verksamhet. Information som
samlas in bör även behandla erfarenheter och ”nyckelfaktorer” från vad andra har genomfört. Detta
då tidigare lärdomar kan hjälpa till att utveckla planerandet och genomförandet av verksamheten.
Steg 2: Andra steget beskriver syftet med verksamheten, vilket är grundläggande för att skapa en
förståelse av det bakomliggande motivet till verksamheten. Målgruppernas behov tydliggörs således
också tillsammans med anledningar till behovet. En svårighet med detta är att göra skillnad på var
verksamhetens ansvar upphör och var andra aktörer träder in i handlingen. Vanligt är att
verksamheten upphör efter genomfört uppdrag och leverans. Ansvaret är för den sakens skull inte slut
och en rimlighetsavvägning bör göras för hur långt ansvaret sträcker sig. Vid en särskild punkt kan
ansvaret för effekterna dessutom delas av samtliga aktörer. I andra steget görs även en mindre
förteckning av de aktiviteter som verksamheten inbegriper. Dessutom görs anteckningar för avgörande
faktorer, negativa som positiva, exempelvis för kompetens, teknik och utförandemetod. Samtidigt
beaktas även hinder och risker med exempelvis ”målkonflikter, motstridiga regelverk eller starkt
beroende av leveranser från externa aktörer”.
Steg 3: I tredje steget skapas en tabell av den införskaffade informationen. Tabellen utformas efter
områdena ”resurser, aktiviteter, prestationer, målgrupper, effekter på kort sikt, effekter på medellång
sikt och, effekter på lång sikt”. Vid sidan av tabellen antecknas framgångsfaktorer, aktörer och
påverkande externa faktorer. Det är endast de betydande faktorerna som tas med i tabellen då alla
detaljer inte behöver tas med i den schematiska beskrivningen. En del av tredje steget är sedan att
kontroller logiken i tabellen. För effekterna innebär det att frågan ”hur kom vi hit?” besvaras och för
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aktiviteterna ”Varför arbetar vi på det här sättet”. Om frågorna inte kan besvaras tyder det på en brist
i logiken, vilket i sin tur kan innebära att något behöver ersättas, plockas bort eller göras tydligare.
Steg 4: Fjärde steget konstruerar ett schema över verksamhetens tänkta flöde och samband, se Figur
2. Detta görs utifrån områdesindelningen i tabellen som skapas i tredje steget. I den schematiska bilden
framgår det sedan hur aktiviteterna är tänkta att leda fram till prestationer och effekter på kort,
medellång och lång sikt. Dessutom framgår det av figuren hur de övriga faktorerna integrerar och
påverkar verksamheten.

Figur 2. Principskiss över ett logistiskt schema, textciterad från (ESV, 2007, p. 14), designad av författaren.

Vidare i det fjärde steget ses en poäng med att ange prestationer var för sig medan aktiviteter kan
anges i grupper. Exempelvis kan aktiviteten forskning innefatta studier, analyser, undersökningar och
insamlande moment från fler olika källor.
Steg 5: Femte steget försöker att bekräfta logiken i schemat genom att tillämpa hypoteser med en rad
”om–så-påståenden”, se följande citat.
”Om antaganden om de omgivna faktorerna fortfarande är riktiga och verksamheten använder givna
resurser i kombination med givna aktiviteter, så kommer det att leda till vissa effekter på kort sikt på
bestämda målgrupper som påverkas på ett visst sätt, vilket i sin tur leder till vissa effekter på längre
sikt.” (ESV, 2007, p. 16)
Utifrån dessa antaganden görs sedan påståenden. Vid givna resurser kan aktiviteter genomföras på
planerat sätt. Om aktiviteterna sedan utförs kan prestationer nå avsedda målgrupper. Om prestationer
därefter fungerar medför de att effekter kan inträffa hos målgrupper, vilket först sker på kort sikt som
bidrar till effekter på medellång sikt och lång sikt. Om effekter på lång sikt uppstår innebär det att
syftet och det övergripande målet uppfylls.
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4 Arbetsmetodik
Arbetet i rapporten har delats in efter de tre forskningsfrågorna F1, F2 och F3. Avsnittet om F1 besvarar
hur kartläggningen genomförts. Avsnittet om F2 beskriver och motiverar användandet av det metodval
som tillämpats i arbetets utvärdering. Sedan behandlar avsnittet om F3 tanken och upplägget bakom
diskussionen med kompletterande analys.
Kopplingen mellan rapportdelar och frågeställningar mynnar tillsammans ut i rapportens slutsats och
rekommendationer, vilket illustreras översiktligt i Figur 3 nedan.

Figur 3. Illustration av frågeställningarnas besvarande och vilka teoretiska delar som påverkat kartläggningen och
utvärderingen samt kopplingen till diskussionen och slutsatsen med tillhörande rekommendation.

4.1 F1, Kartläggning av energinätverk
Avsnitt återger hur genomförandet av kartläggningen har gått till i två steg. Det första steget utgörs
av kartläggningsbidraget från förstudien och det andra steget av arbetets fortsatta kartläggning.
I kartläggningen var en avvägning mellan omfång och kvalitet aktuell. Detta eftersom kartläggningen
har ett brett perspektiv på vad som är ett energinätverk. Därför identifierades tre avvägningar för att
avgöra när tidsåtgången var för stor i förhållande till att kartlägga ett extra nätverk. Avvägningarna kan
ses i följande tre punkter.




Är tidsåtgången rimlig för att identifiera ett extra energinätverk?
Kan kartläggningen ses som ett heltäckande urval för energinätverk?
Hur hanterbar är den kartlagda mängden, behövs kompletterande information?

Avvägningarna kan även påstås ha varit aktuella under förstudiens kartläggning men då utifrån
förstudiens begränsningar. Kartläggningen har eftersträvat att använda objektiva metoder och ett
förhållningssätt därefter.

4.1.1 Steg 1, Förstudiens kartläggning
I förstudien informerades författarna om ett par aktörer som förmodades administrera energinätverk.
Förstudien tillämpade eftersökande metoder utifrån de förmodade nätverken via internet, mejl och
telefonkontakt för att hitta och identifiera fler energinätverk. Vidare försökte författarna utan
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framgång att identifiera vetenskapliga studier på nätverk via artikeldatabaser. Då tillgänglig
dokumentation ansågs bristfällig tillämpades snöbollsmetoden i förstudien för att öka chansen till att
identifiera fler energinätverk.
Resultatmässigt kartlades 7 personer som administrerar energinätverk med totalt 8 nätverk. Dessutom
identifierades ytterligare 2 administratörer med 2 nätverk vardera som inte togs med i förstudiens
rapport. Detta eftersom studien uteslöt energinätverk med stora och energiintensiva företag.
Intervjuer genomfördes med två sakkunniga informanter med erfarenhet och kunskap som berörde
energinätverk. De studerade nätverken från förstudien är integrerade i arbetets kartläggning. Samtliga
kontakter och studerade nätverk från förstudien kan ses separat i Bilaga A. Intervjuer i förstudien var
semistrukturerade och utgick ifrån en intervjumall som kan ses i Bilaga B. Intervjumallen kunde efter
behov anpassades efter respektive respondent och tillhörande nätverk.

4.1.2 Steg 2, Arbetets kartläggning
Arbetets kartläggning utfördes efter tre kontaktdelar som består av offentlig sektor, bransch- och
företagsorganisationer samt konsultföretag. Offentlig sektor kan i sin tur bestå av energikontor, länsstyrelser, regioner och kommuner. Kontaktdelarna består därefter av information som utgörs av
kontaktperson, telefon, mail, namn på administrerat energinätverk samt utrymme för en kort
beskrivning nätverket. För respektive kontaktperson fanns även möjligheten att anteckna förslag på
vidare kontakt, i enlighet med snöbollsmetoden. För respektive nätverksprojekt har följande
information antecknats, se nedanstående punkter.












Namn på nätverksprojektet samt antal företag och eventuellt deltagande företag. (Namn på
specifika företag redovisas dock inte i denna rapport på grund av integritetsskäl)
Uppstart och avslut för nätverksprojektet. Avslut innefattar även förväntat avslut och
pågående om ingen tidsgräns är bestämd.
Möten som genomförts och vilken karaktär de har haft.
Avgift som syftar till om deltagarna har betalat en särskilt avgift för att vara med i nätverket.
Avtal klargör om deltagarna ingått någon form av förpliktelse i nätverket.
Energianvändning där eventuell redovisad energianvändning i nätverksprojektet framgår.
Branschinriktning om nätverksprojektet haft en specifik målgrupp.
Finansiering, vem eller vilka som har finansierat nätverksaktiviteterna.
Syfte och mål för respektive nätverksprojekt.
Bakomliggande anledning till nätverksprojektet.
Övrig information om genomförande aktiviteter, uppföljning, utvärdering samt resultat.

Resultatet av den sammanslagna kartläggningen kan ses i Bilaga D och Bilaga E som innehåller
information indelad efter ovanstående punkter. Arbetet med kartläggningen utgörs av intervjuer och
samtal samt via insamling av information. Följande stycken går in på intervjuer och sedan hur
insamlandet har gått till.
Intervjuerna liknas bäst vid kvalitativa och semistrukturerade intervjuer. Detta eftersom det var
nödvändigt att bibehålla en viss form av flexibilitet då de kartlagda nätverken skiljer sig i upplägg och
karaktär. Samtidigt var det en avvägning mellan graden av flexibilitet och struktur som behövdes
uppnås då flexibla och kvalitativa intervjuer tenderar att ta längre tid att utföra än strukturerade
intervjuer. I Bilaga C återfinns arbetets intervjumall med frågor som har ställts till respondenter men
som vid behov kunnat anpassas.
På grund av långa avstånd mellan respondenter och begränsad tillgänglighet utfördes intervjuer via
telefon. Utförda intervjuer spelades in och transkriberades för att kunna kontrollera information.
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Samtycke till inspelning efterfrågades i samtliga fall. Flexibilitet har varit nödvändigt för att tillmötesgå
respondenter och för att spara tid i kartläggningen. Antecknad information i form av mejl har därför
förekommit, där respondenter skriftligt svarat på samma frågor som vid de muntliga intervjuerna. Om
information inte ansetts tillräcklig via mejl kontaktades respondenter igen. Mejl har liksom telefon
varit ett sätt att kontakta respondenter på som har haft skiftande framgång. Utöver förstudiens bidrag
identifierades 10 energinätverksprojekt via intervjuer och mejl i arbetet. Information för dessa nätverk
kompletterades dock ibland av skriftliga dokument. Detta särskilt om nätverksprojektet fått finansiellt
stöd från Energimyndigheten, se kommande stycke om Energimyndighetens projektdatabas.
Snöbollsmetoden användes i arbetet som ett komplement till den övriga insamlingen. Detta då nätverk
fortfarande kan ses som ett begränsat arbetssätt i Sverige som inte har studerats på en omfattande
nivå, även om det existerar ett initialt dataunderlag från förstudien. Med snöbollsmetoden fanns även
en potential att identifiera energinätverk vars benämning är okänd och annorlunda. En beskrivning av
vad som kan betraktas vara ett energinätverk gjordes vid samtliga kontakter varpå respektive kontakt
antingen kunde bekräfta eller förneka existensen av ytterligare energinätverk.
Informationskanaler som har använts är sökmotorn Google, databaserna Scopus och Web of science,
söktjänsten vid Linköpings universitetsbibliotek samt Energimyndighetens hemsida och
projektdatabas. Utöver dessa har även Energimyndighetens intranät använts som skiljer sig från de
andra eftersom den kräver användarbehörighet. Sökningar via offentliga sökmotorer resulterade inte
i att energinätverk kartlades, varken i arbetet eller förstudien. Studier och information kring
energinätverk publicerad på internet förefaller således ovanligt.
Vidare var det användandet av Energimyndighetens projektdatabas som resulterade i att kartlägga och
identifiera flest energinätverk. Informationskällor från projektdatabasen kan begäras ut av offentliga
personer om de är offentliga handlingar. Dessa källor har formen av beslut i enskilda projekt och
slutrapporter med eventuella bilagor. Anställda på Energimyndigheten har bistått och förmedlat
information samt kontakter relevanta för arbetets kartläggning och utvärdering. Handläggare på
Energimyndigheten assisterade och tillhandahöll bland annat mejlkontakter till konsultföretag som
utför energitjänster och som kunde antas ha varit involverade i eller administrerat energinätverk. I
enlighet med snöbollsmetoden tillfrågades även de kontaktade konsulterna om de kände till någon
som jobbar med energinätverk.
I Bilaga F framgår det vilka källor som hör till respektive nätverk. Anledningen till det är att möjliggöra
en smidigare resultatframställning för de identifierade energinätverken. Detta dels för läsbarheten och
dels av praktiska skäl för författaren. Således fungerar namnet på respektive nätverk som en referens.
Denna referenshantering har även godkänts av handläggare på Energimyndigheten. Slutligen återfinns
administrationen för respektive nätverk som identifierats i Bilaga G. I övrigt används siffor i rapporten
för att göra det extra tydligt vad som är resultat. Exempelvis används siffor för att kvantifiera antal
nätverk, företag, möten, branscher och målgruppsinriktningar med mera.

4.2 F2, Tillämpad utvärdering
Utvärderingen består av två delar där den första utvärderar utlysningsstödet om ansökan till stöd för
informations-, utbildnings- och samverkansprojekt från Energimyndigheten. Den andra delen
utvärderar förstudiens och arbetets sammanlagda kartläggningsresultat i. Kommande två delavsnitt
motiverar och beskriver syftet med vald utvärderingsmetod som tillämpats i kapitel 6.
Övergripande är att en begränsad mängd källor har utnyttjats som stöd till att utföra utvärderingen av
utlysningsstödet och energinätverken. Detta då de källor som har använts anses ha en bakomliggande
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auktoritet som är särskilt kunnig inom utvärderingsområdet och ytterligare inblandning hade riskerat
att ge ett ostrukturerat resultat från utvärderingarna.

4.2.1 Utvärdering av bakomliggande utlysningsstöd
Offentliga styrmedel ligger ofta till grund för bildandet av energinätverket genom direkt eller indirekt
påverkan. Detta föranleder en fördjupning i styrmedel bakom energinätverk. Från Energimyndighetens
sida kan stöd till energinätverk grovt delas upp i större externa projekt och utlysningsstöd som söks av
berättigade aktörer. Exempel på externa projekt utgörs av de större energinätverken (ENET-Steel,
ENIG, EESI och GeniAl), vilka återfinns i kapitel 5 och kartläggningsresultatet. Dessa större energinätverk har nyligen utvärderats externt av Sweco som en del i en större utvärdering av 24 styrmedel,
avsedda att styra mot ökad energieffektivisering (Sweco, 2014).
Eftersom programteorier bakom de större externa nätverken redan har utvärderats återstår det att
undersöka övriga orsaker som inriktar sig mot energinätverk. Indirekt finns det ett par anledningar som
skulle kunna föranleda bildandet av energinätverk. Exempel på sådana anledningar är den kommande
lagen om energikartläggningar, standardiserade energiledningssystem eller förenklade varianter, stöd
från EKC, samt ökad och hårdare energitillsyn enligt miljöbalken. Det är dock ingen av dessa styrmedel
som direkt inriktar sig mot energinätverk även om styrmedlen i hög grad påverkar flertalet av de
identifierade energinätverken.
Något som kan främja energinätverk är utlysningsstödet som delvis inriktar sig mot samverkansprojekt
från Energimyndigheten. Samverkansprojekt avser regionala projekt och nätverksaktiviteter som ska
”stärka regionalt och lokalt energi- och klimatarbete” samt syfta till ökad energieffektivitet
(Energimyndigheten, 2013a). Således har författaren valt att genomföra en utvärdering på
utlysningsstödet med inriktning på samverkansprojekt som syftar till energinätverk. Detta då det har
påträffats nätverk i kartläggningen som sökt utlysningsstödet och för att det hjälper till att skapa en
bild över vad som fungerar bra eller dåligt med energinätverken från ett samhällsperspektiv
I arbetet ses det utvärderade utlysningsstödet således som en intervention till några av de kartlagda
energinätverken, vilket är orsaken till att utlysningsstödet utvärderats med programteorin med
karaktär av kvalificerad uppföljning, se utvärderingsteorin i kapitel 3.
Vidare har programteorins fem steg valt att tillämpas som är en vanligt förekommande metod för att
utvärdera offentlig påverkan, vilket bidrar till att skapa en igenkänning och en möjlighet till jämförelse
med andra studier. Dessutom har Sweco (2014) tillämpat utvärdering enligt programteori för de större
externa projekten, vilket kan skapa en positiv igenkänning till utvärderingen.

4.2.2 Utvärdering av energinätverk
Från offentligt perspektiv kan energinätverken betraktas vara effekter. De kartlagda nätverken är
också ofta finansierade av offentligsektor på något sätt. Även i de fall då energinätverk inte är
finansierade av offentligsektor kan de ses som en effekt av att deltagande företag anpassar eller
utvecklar sig på grund av övergripande mål och förändrade förutsättningar i näringslivet. I arbetet
betraktas energinätverken således som effekter och utvärderas utifrån det antagandet.
Utvärderingen behandlar de kartlagda energinätverken som en samlad effekt, vilket innebär att
utvärderingen inte fokuserar på ett enskilt nätverk. Utvärdering sker istället efter de indelade
nätverksformerna som kan ses i kapitel 5 och kartläggningsresultatet för de övriga energinätverken.
De två nätverksformerna kluster och industridistrikt är undantaget från utvärderingen i kapitel 6. Detta
då endast ett energinätverk vardera identifierats för dessa nätverksformer. De två nätverken
analyseras dock i kapitel 7.
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Verksamhetslogik har valts av författaren eftersom den lämpar sig bra till att utvärdera effekter utifrån
en verksamhetssyn. Verksamhetslogiken beskriver inte bara effekter utan även hur tillförda resurser
och sluteffekter hänger samman med den bakomliggande programteorin i de faktiska nätverken.
Vidare har verksamhetslogik tidigare tillämpats vid utvärdering av fastighetsnätverk på
Energimyndigheten, vilket kan skapa en förståelse och igenkänningsfaktor även om en anpassning har
gjorts vid utvärderingen av energinätverken.
Steg 1 i verksamhetslogiken består av att inhämta information för det som ska utvärderas, vilket täcks
in av kartläggningen och återges i kartläggningsresultatet. Således görs inget steg 1 av
verksamhetslogiken i kapitel 6 och utvärderingen av energinätverken. Steg 2 går ut på att beskriva
syftet med verksamheten och dess omgivning som delvis återges i kartläggningsresultatet. Resterande
steg av verksamhetslogiken tillämpas i sin helhet anpassat efter hanterbarhet och de olika
nätverksformerna. Av praktiska skäl görs skriftliga bedömningar av energinätverken under respektive
nätverksform i steg 5.
Den bedömning som görs av nätverksformerna och dess tillhörande nätverk är delvis analytisk. Detta
då det ingår i steg 5 att undersöka sambanden mellan resurser, aktiviteter, prestationer och
resulterande effekter.

4.3 F3, Diskussion och kompletterande analys
Den slutliga diskussionen med kompletterande analys är uppdelad efter kartläggningen, de större
energinätverken, det bakomliggande utlysningsstödet och de övriga energinätverken med tillhörande
utvärdering. Sammantaget ska diskussionen tillsammans med kompletterande analys och jämförelse
leda till ett besvarande av F3.
Kartläggningen
Diskussionen om kartläggningen kretsar kring genomförandet och det uppkomna resultatet som en
helhet. Insikter återges som beror på kartläggningen utifrån vad som identifierats och vad som inte
identifierats. Ett mindre resonemang görs även kring arbetets avgränsningar och vad dessa har haft
för betydelse i kartläggningen.
De större energinätverken
Avsnittet om de större energinätverken är av analyserande karaktär. Detta då de större
energinätverken inte ingår i den tillämpade utvärderingen. I övrigt koncentreras avsnittet kring
erfarenheter och resultat. Vidare belyses egenheter med de större energinätverken samtidigt som ett
generellt resonemang förs.
Det bakomliggande utlysningsstödet
Diskussionen för det bakomliggande utlysningsstödet görs utifrån ett resonemang över hur ett nytt
utlysningsstöd kan utformas och utvecklas för att inrikta sig mot energinätverk. Detta genom att
återkoppla till aspekter hos de kartlagda energinätverken som kan identifieras hos utlysningsstödet.
De övriga energinätverken
I avsnittet med de övriga energinätverken förs en reflekterande diskussion runt aspekter som inte
tagits upp tidigare i rapporten. Särskilt behandlas de två nätverksformerna kluster och industridistrikt
eftersom de inte behandlats i utvärderingen på grund av deras antal.
Därefter förs en diskussion kring utvärderingen av de övriga energinätverken i ett eget avsnitt. Ett
resonemang om skillnader mellan nätverksformerna görs varpå jämförelser följer utifrån vad som
fungerat att utvärdera och vad som inte fungerat.
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5 Kartläggningsresultat
Kartläggningsresultatet har delats upp i större energinätverk och övriga energinätverk. Vidare utgörs
kartläggningsresultatet av det sammanslagna resultatet från förstudien och arbetet. Kapitlet besvarar
den första frågeställningen F1, angående vad det finns för pågående och avslutade energinätverk i
Sverige.
Indelningen av större energinätverk och övriga energinätverk baseras på kategorierna
energianvändning, finansiering och storlek på ingående företag. Tre kategorier ses som nödvändiga då
fullständig information för respektive kategori inte kunnat kartläggas. Avsnittet med de större
nätverken innehåller energinätverk som har en energianvändning större än 0,5 TWh, alternativt
nätverk som erhållit en finansiering med över 2 MSEK från Energimyndigheten och med företag som
kan betraktas vara stora. Nätverk som inte passar i detta redogörs för i avsnittet om de övriga
nätverken. Kartläggningen kan ses i sin helhet i Bilaga D och Bilaga E.
Kartläggningen har resulterat i 35 identifierade projekt. Dessa projekt kan vara enskilda energinätverk
alternativt projekt som har administrerat flera energinätverk eller utgöras av etapper från ett specifikt
energinätverk.

5.1 Större energinätverk
De större energinätverken som identifierats uppgår till fyra i antalet fördelat på flera projektetapper
och omgångar. Följande delavsnitt ger en kortare beskrivning av respektive nätverk och i sista
delavsnittet ges generell information i en gemensam tabell.
Beskrivningen av respektive nätverk utgår från följande upplägg:






Namn på nätverket och finansiering samt vem som administrerar.
Syfte och mål samt eventuell anledning bakom nätverket.
Sammanfattat återgivelse av uppföljning och utvärderande aktiviteter,
Kort om energinätverkets uppföljningsresultat.
Övrig information om det beskrivna nätverket.

5.1.1 ENET-Steel och Jernkontorets energiråd
ENET-Steel bildades år 2005 och var ett nätverksprojekt inom gruv- och stålindustrin. Projektet var
tänkt att avslutas år 2008 men fick förlängt till år 2011. Nätverket kan fortfarande sägas vara pågående
men då under branschorganisationen Jernkontoret, deras energiråd och den framtagna
Energihandboken innehållandes energieffektiviseringsåtgärder. Det finansiella stödet från
Energimyndigheten ackumuleras till 6,15 MSEK för ENET-Steel och de tre etapperna av projektet.
Branschorganisationen Jernkontoret bidrog med 6,75 MSEK och företagens finansiering bestod av
”natura” och utgjordes av arbetstid, maskintid, deltagande av aktiviteter, vilket ackumulerades till
3,33 MSEK för etapp 3. (Energimyndigheten, 2005b; Energimyndigheten, 2009a; Energimyndigheten,
2011a)
I ENET-Steel var syftet att förhöja kunskapen kring energieffektivisering i gruv- och stålföretag. Detta
delvis genom utbildningspaket, framtagande en webbaserad energihandbok och att utveckla ett
nätverk för energieffektivisering samt energifrågor. Syfte var även att resultat från forskning och
utveckling skulle implementeras samtidigt som energiledningssystem stimuleras. I senare delar av
projektet var syftet att utvidga nätverket med energikunniga deltagare från stålbranschen som ville
träffas i gemensamma möten. Anledningar som identifierats för projektet är informationsspridning,
energikostnader, utveckling och forskning, personlig kunskapsöverföring samt att tolka och diskutera
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lagstiftning. (Energimyndigheten, 2005b; Energimyndigheten, 2006; Energimyndigheten, 2009a;
Nordqvist & Axelsson, 2011)
Vid uppföljning bedömdes projektet ha lyckats väl med sitt genomförande och sin spridning av
resultatet. Detta eftersom aktiviteterna stämmer väl överens med de som var planerade. Alla
påbörjade aktiviteter gav dock inte resultat eller slutfördes. Exempelvis gav inte teknikupphandlingen
något konkret resultat och energidialogen på internet lades ner i brist på intresse. Den framtagna och
gemensamma Energihandboken på internet ses som en framgång och innehåller goda exempel som
tagits fram under projekttiden. De goda exemplen finns även gemensamt för Jernkontoret och
Energimyndigheten. Långsiktiga effekter från projektet finns i form av spridning där Energihandboken
är fri att användas inom projektet ENIG, se nedanstående delavsnitt. (Nordqvist & Axelsson, 2011;
Sweco, 2014)
Deltagande företag är stora och energimängder är direkt kopplade till processer, vilket gör det svårt
att sätta något effektmål för nätverket enligt Axelsson (2013). Under projekttiden har
energieffektiviseringar genomförts men det har funnits yttre påverkan utöver projektet hos många av
företagen. Diskussioner och spridningseffekter inom projektet bedöms ändå ha bidragit till
genomförda energieffektiviseringar(Nordqvist & Axelsson, 2011). ENET-Steel bedöms ha bidragit till
bildandet av andra energinätverk som en inspirationskälla. Detta då nätverk inom sågverksindustrin,
aluminiumindustrin och SMF har bildats efter projektet.
Efter projekttidens slut har arbetet med nätverket fortsatt i inom Jernkontorets och deras energiråd.
Energirådet består av representanter från deltagande företag och branschorganisationen. (Axelsson,
2013; Jernkontoret, u.å.)

5.1.2 ENIG
ENIG är ett projekt som drivs av Swerea SWECAST och startades år 2009. Projektet inriktar sig mot de
8 branscherna/processerna, sandgjutning, pressgjutning, ytbehandling, värmebehandling,
plastbearbetning, mekanisk tillverkning, smide och plåtformning. Genomförandet är uppdelat i två
etapper ENIG 1 och ENIG 2 som beräknas avslutas år 2015. Ekonomiskt stöd från Energimyndigheten
är 9,29 MSEK för ENIG 1 och 7,25 MSEK för ENIG 2, vilket utgör 36 % respektive 33 % av de totala
kostnaderna för etapperna. (Energimyndigheten, 2009; Energimyndigheten, 2012c)
Syftet med ENIG 1 var att hjälpa SMF inom flera branscher att strategiskt minska den specifika
energianvändningen och påverkan på klimatet. Vidare är syftet i ENIG 2 en ökad energieffektivisering
och medvetenhet hos energiintensiva SMF i verkstadsindustrin, vilket delvis ska baseras på metoder
och verktyg framtagna i ENIG 1. Mer specifikt var syftet i ENIG 1 att minska energianvändningen i
tillverkningsindustrins SMF med 5 % per år och totalt 30 % till år 2015, inom ett par referensföretag.
Målet om att minska energianvändningen med 5 % per år är dock reducerat till 3,3 % per år i ENIG 2,
vilket resulterar i 20 % fram till år 2020. Slutligen ska ENIG tillhandahålla rutiner, verktyg,
stödfunktioner, samverkansformer och fungerande informationslogik. (Energimyndigheten, 2009c;
Energimyndigheten, 2012c; Sommarin, et al., 2012)
Anledningar som identifierats kan ses nedan:




Ökade priser på råmaterial och energi för tillverkningsindustrin.
Förlorad konkurrenskraft.
Energieffektiviseringspotential på 20 % i genomsnitt och i enskilda fall 50 %.

Eftersträvas görs även en långsiktig beteendeförändring med fokus på genomförandet av
energieffektiviseringsåtgärder inom projektet.
25

I ENIG 1 slutrapporterades 24 aktiviteter varav framtagandet av en nyckeltalsdatabas, bildande av
expertkluster, utveckla energiledningssystem, seminarier och workshops för aktörer inom kluster är
ett par av dem (Sommarin, et al., 2012). Dessa aktiviteter är också sådana som direkt eller indirekt gett
upphov till nätverk mellan företag som ENIG inriktar sig mot. ENIG 2 innehåller färre aktiviteter och
har i sin tur ett större fokus på nära samarbeten inom målgruppen för projektet (Energimyndigheten,
2012c).
Arbetet i ENIG 2 är indelat i tre etapper där beslut om fortsättning tas av Energimyndigheten efter ett
år beroende på utförd etapp. Beslut om fortsättning grundas på om en nollmätning utförts för ett antal
parametrar samt om en användargrupp bildats med minst fem deltagare. Vidare ska arbetsgrupper
skapas för branschspecifika frågor. Enkätstudier, nollmätning och slutmätning ska möjliggöra
återrapportering från projektets tre etapper. (Energimyndigheten, 2012c; Svensson, et al., 2014)
Beslutade parametrar som Energimyndigheten tagit fram för nollmätningen kan ses i nedanstående
punkter. Omskrivna av författaren ursprungligen från Svensson, et al. (2014).






Energianvändning hos en representativ företagsgrupp. Detta genom uppföljning och
resultatredovisning från enkäter och mätvärden av energianvändningen från de
representativa företagen.
Antalet energikartläggningar för de 8 branscherna.
Antalet energiledningssystem hos företag. Behöver dock inte vara ett certifierat
energiledningssystem.
Ökad medvetenhet för energieffektivisering. Kontrolleras via årlig enkätstudie som ska visa hur
medvetenheten förändras hos företag/intressegrupper med den förändrade energianvändningen.

Under projektets första tre års period, ENIG 1, var det enligt Sommarin (2013) svårt att få med sig
företag och genomföra workshops. I den andra arbetsperioden, ENIG 2, har därför upplägget ändrats
till att mixa företag från olika branscher. Detta för att diskutera åtgärder och företagens behov för att
starta upp projekt kring dessa behov. (Sommarin, 2013)
Större resultat från ENIG 1 är en funktionell hemsida, expertnätverket, nyckeltalsdatabasen och
Energiledning light (Sweco, 2014). Eftersom en nollmätning håller på att utföras nu år 2014 i ENIG 2 är
det svårt att göra någon effektbedömning av målgruppens energianvändning från första etappen i
projektet. Detta dels då flertalet aktiviteter som genomförts i ENIG 1 är av en sådan karaktär att
effekter framträder efter några år. En specifik rapport för nollmätningen avses att tas fram där resultat
och metodbeskrivning framgår, se punktlista ovan (Svensson, et al., 2014).
En användargrupp har bildats inom ENIG 2 och etapp 1 med fem deltagande företag och
representanter. Ambitionen är dock att utöka antalet deltagare till 10 redan efter det andra mötet.
Två arbetsgrupper kring energiledning och energikartläggning uppges även vara av intresse för etapp
2. (Svensson, et al., 2014)
Det förenklade energiledningssystemet Energiledning light har tagits fram inom ENIG som ett resultat
från ett examensarbete utfört av en tidigare student vid Linköpings universitet (Sommarin, et al.,
2012). Ett antal kurser har hållits där Energiledning light har lärts ut i nätverksform. Exempelvis har det
gjorts i externa projekt som fått separat stöd, se resultatet för de övriga nätverken. En tanke inom
ENIG är att plocka in representanter från mindre nätverk och köra workshop med dem för att skapa
ett större utbyte enligt Sommarin (2013). Detta eftersom de från ENIG med nyckeltalsdatabasen kan
gå in mer på processerna än vad det ursprungliga nätverket sannolikt har gjort.
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Spridningseffekten från ENIG sägs vara god, vilket baseras på det stora antalet medlemmar som har
fått information och dels genom den samverkan som funnits/finns med andra projekt (Sommarin, et
al., 2012). Det finns en målsättning om självfinansiering inom ENIG för nyckeltalsdatabasen och
Energiledning light som i nuläget är gratis för företagen (Sommarin, 2013).

5.1.3 EESI
EESI står för ”EnergiEffektivisering i Sågverksindustrin” och är ett projekt som drivs av SP Sveriges
tekniska forskningsinstitut. Projektet startades upp år 2010 och består av Fas 1 och Fas 2 där beräknat
slut i Fas 2 är hösten år 2014. Stöd från Energimyndigheten uppgår till 3,78 MSEK för Fas 1 och 9,58
MSEK för Fas 2, vilket är 40 % respektive 36 % av projektets totala kostnader. Beräknad kostnad för
de deltagande företagen är ackumulerade till 22,83 MSEK. (Energimyndigheten, 2009b;
Energimyndigheten, 2011b)
Syftet i EESI är att spara 20 % av den specifika energianvändningen till år 2020 med bibehållen
produktivitet och kvalitet genom att energieffektivisera, vilket ämnas uppfyllas genom demonstration
på utvalda sågverk i projektet. Vidare ska det nås genom ett brett program för energieffektivisering
med allt från energikartläggning till modellering av effektiviseringspotentialer. (Energimyndigheten,
2009b; Energimyndigheten, 2011b; EESI, 2011)
En besparing på 20 % i hela sågverksindustrin skulle potentiellt innebära en minskad energianvändning
med 1,2 TWh värme och ca 300 GWh el per år. Det är dock oklart hur omfattande energianvändningen
är för de deltagande företagen. Projektet använder en nyckelfaktor för energianvändningen som är
kWh/m3 sågat virke. Det är till denna nyckelfaktor som den 20 % energibesparingen ska relateras till
som resultat i Fas 2. (Energimyndigheten, 2011b)
Huvudmålet i Fas 1 var att uppvisa en potential till energieffektivisering i sågverksindustrin, genom att
ta fram förslag och demonstrationsprojekt till Fas 2. Inledande aktivitet var därför att sågverken
sammanställde en ”energiinventering” över de senaste åren för att kunna jämföra åtgärder. Kostnaden
för energikartläggningarna ingår inte i projektet men stöd kunde sökas via EKC. Tanken är att projektet
ska sprida resultat till övriga sågverk i Sverige, vilket förväntas leda till en minskning av branschens
klimatpåverkande utsläpp. (EESI, 2011)
Målen i Fas 2 utgörs av följande punkter:





Att minst fem sågverk står som demonstrationsföretag.
Att ytterligare fem sågverk aktivt genomför åtgärder som tidigare identifierats och deltar
aktivt i nätverket.
Att tillsammans utveckla nätverket och uppfylla dess övergripande mål.
Framtagandet av en ”roadmap” som beskriver nulägets teknologi och dess förbättringsmöjligheter samt att peka ut var forskningsinsatser behövs.

(Energimyndigheten, 2011b)
Mätningar hos sågverken har bland annat innefattat fläktar, motordrift och värmeanvändning.
Mätvärdena var från början anonyma och kunde inte kopplas till respektive sågverk men från begäran
av deltagare blev det möjligt att studera och utbyta information mellan varandras mätvärden.
Mätresultat är dock anonymt utanför projektets deltagare. Projektet har redovisat en lista med 80
åtgärder som tros uppfylla målet om 20 % energibesparing med god marginal om de implementeras.
Vissa av förslagen kräver dock forskning och således har ett urval av 10 åtgärder som bedömdes vara
realistiska och lönsamma valts ut till Fas 2. (EESI, 2011)
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En effekt från energikartläggningarna är att flera sågverk infört en rutin om kvartalsvis nattvandring
för att identifiera onödig energianvändning. Dessutom har deltagande sågverk infört ett mer aktivt
arbete kring deras energianvändning än tidigare. En mindre förväntad effekt var att några sågverk
upptäckte att de kan sälja sin restråvara till fjärrvärmebolag istället för att elda upp den. (Sweco, 2014)
I Fas 1 medverkade 7 företag som representerar 10 sågverksenheter. Från starten i projektet var det
dock ytterligare 6 företag som valde att dra sig ur på grund av resursskäl eller andra prioriteringar (EESI,
2011). Totalt deltar 16 sågverksbolag i varierande utsträckning enligt en statusrapport för Fas 2
(Nordman, 2013).

5.1.4 GeniAl
Projektet GeniAl startade år 2011 och är ett branschnätverk för aluminiumindustrin i Sverige. Projektet
är uppdelat i två etapper GeniAl 1 och GeniAl 2 vars ackumulerade stöd från Energimyndigheten
uppgår till 0,78 MSEK för etapp 1 och 2,3 MSEK för etapp 2, vilket utgör ca 25 % respektive 40 % av
kostnaderna för hela projektet. Resterande kostnader står Aluminiumriket Sverige, Företag i
aluminiumbranschen och övriga företag för. (Energimyndigheten, 2011c; Energimyndigheten, 2013f)
Syftet i GeniAl är att genom branschråd och nätverk öka kunskapen, identifiera och genomföra
åtgärder samt tillhandahålla verktyg för att effektivisera energianvändningen inom företagen
tillhörande aluminiumindustrin (Energimyndigheten, 2011c). En målsättning är att minst två
tredjedelar av företagen från branschorganisationen Aluminiumrikets ca 100 medlemmar ska delta i
projektet. Övergripande mål är sedermera att minska den specifika energianvändningen med 25 % per
producerat ton och att minska den fossila energianvändningen med 50 % till år 2020. I GeniAl 2 listas
mål, vilka kan ses i nedanstående punkter (Energimyndigheten, 2013f).










Att ”radikalt” minska energianvändningen. Detta genom att företag investerar och
demonstrerar betydande besparingsresultat. Ta fram åtgärdsförslag som relaterar till
besparade kWh, livscykelkostnader (LCC), eventuella marknadsfördelar och kvalitet.
Resultatet ska sedan säkerställa en effektivisering om minst 10 % av energin eller
materialförluster, vilket skulle motsvara 30 GWh per år, exklusive Kubal som är den enda
producenten av primäraluminium i Sverige.
Skapa ett systematiskt förbättringsarbete för energi-, miljö- och kvalitetsfrågor. Att en
supportfunktion upprättas inom branschorganisationen svenskt Aluminium. Utbilda företag
och strategiska personer i en undergrupp om minst 10 företag, där kunskap sedan sprids
internt och till andra företag. Sammantaget ska det utgöra grunden till att införa ett certifierat
energiledningssystem hos företagen som de kan slutföra själva med handledande stöd. Mindre
företag kan använda ett förenkla energiledningssystem.
Införa samarbete mellan aluminiumföretag genom att skapa tre användargrupper med
medlemmar från aluminiumföretagen.
Dokumentera relevant branschstatistik med start från år 2013. Statistiken ska beskriva
energianvändning och emissioner från specifika produktionsavsnitt. Utöver det samlas även
ekonomisk, personell och teknisk information in. Ett mål är att kunna jämföra statistiken med
andra industrisektorer och länder.
Utföra 5-10 mindre projekt bland de ”mindre” aluminiumföretagen.
Teknikeffektivisering inom specifika området. Samtliga företag erbjuds specialistgenomgångar
av sina anläggningar där minst 25 företagsbesöks ska göras. Därefter genomförs åtgärder hos
10 av företagen.

En anledning till nätverket är att det ska lägga grunden till samverkan mellan aluminiumföretagen som
präglas av självständighet sinsemellan. Vidare strävar projektet efter att skapa en konkurrenskraftig
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aluminiumindustri genom att identifiera forskningsområden utöver de potentialer som redan nu kan
ses. (Energimyndigheten, 2013f)
GeniAl 1 innehåller 10 planerade aktiviteter som ses i nedanstående punkt:


Etablera branschråd, kartläggning och nulägesanalys, informera och använda EKC,
teknikträffar, informationsspridning, ta fram områden för teknikupphandling, identifiera
forsknings- och utvecklingsprojekt, sammanställa statistik och samverkan med andra nätverk
samt en slutlig utvärdering.

Genomförandet i GeniAl 2 är tänkt att bygga vidare konceptet med företagsträffar, workshops samt
erfarenhets- och idéutbyten. Information ska spridas om LCC och underlag för lönsamma åtgärder ska
tas fram. Energiledningssystem ska sedan leda till ett systematiskt förbättringsarbete.
(Energimyndigheten, 2013f)
Resultatmässigt har ett branschråd etablerats, tre teknikträffar och ett tiotal workshops genomförts.
Kartläggning och nulägesanalyser har visualiserat värme- och materialförluster för samtliga steg i
aluminiumproduktframställningen. Spridning har skett genom flera aktiviteter och återkopplingen från
deltagare uppges ha fungerat bra. Ingen undersökning har genomförts för att se effekterna av
spridningen som ändå anses ha gett positiva effekter. Den statistik som tagits fram i kartläggningen är
mer detaljerad än den som tidigare fanns publicerad. (Svenskt Aluminium, 2013; Sweco, 2014)
Projektet har visat att omkring 56 % av energianvändningen utgjordes av värmeförluster år 2011 och
att en del processerna lämnar ungefär 30 % skrotavfall. Detta indikerar på att det finns en potential till
effektiviseringar, vilket även synliggörs i en lista på 30 projektidéer från företagen och tre formulerade
forskningsuppslag. Företag med värmeförluster har börjat undersöka möjligheterna till att leverera
överskottsvärme till fjärrvärmenätet. (Svenskt Aluminium, 2013)
I GeniAl 1 fanns en aktivitet att marknadsföra EKC som förminskades eller togs bort helt då flertalet
företag redan utfört kartläggningar. Dessutom ansågs inte dessa kartläggningar gå tillräckligt djupt på
aluminiumspecifika processer. Det bedömdes som svårt att applicera storskalig teknikupphandling för
aluminiumindustrin, vilket gjorde det till en nedprioriterad aktivitet som inte gav något resultat.
(Sweco, 2014)
Eftersom GeniAl 2 är pågående är det inte möjligt att analysera något resultat för projektet.

5.1.5 Samlad information de större energinätverken
I Tabell 4 nedan ses information för de större energinätverken, sorterad efter projekt som hör ihop
med varandra och efter årtal som de startats upp. Antal företag återger antalet deltagande men kan
även ge information om antalet medlemmar och storlek på fokusgruppen. Uppstart visar vilket år
nätverket startade och avslut när projektet är planerat att sluta. Märk att projektslut inte behöver
innebära att nätverket upphör se till exempel Energirådet nedan som inte har ett bestämt slut. I möten
ses hur ofta gemensamma utbyten i nätverket har skett samt vilken mötesform som skett eller är
planerad att ske. Avgiften syftar till om deltagande företag har betalat eller bidragit ekonomiskt på
något sätt till nätverket. Slutligen säger avtal i tabellen om deltagande företag har någon form av
överenskommelse för att delta i nätverket. Ytterligare information för respektive nätverk kan ses i
Bilaga D och Bilaga E.
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Tabell 4. Information om antal företag, uppstart, avslut, möten, avgift och avtal för de större energinätverken. Sammansatt
av författaren utifrån källor till respektive nätverk.

Nätverk

Antal företag

Uppstart

Avslut

Möten

Avgift
(SEK)

Avtal

ENET - Steel

265, mötena består
dock inte av samtliga
medlemmar.
18 personer varav 2
från Jernkontoret och
resterande från 11
olika företag.
Ca 240 registrerade i
databasen. Nätverk
inom ENIG med 7
företag, referensgrupp
med 10 representanter
från företag och
akademin samt 1
expertnätverk.
Bildande av
användargrupp för
Energiledningssystem
med minst 5 efter 1 år
och 10-12 efter 3 år.
10 sågverksenheter
fördelat på 7 företag.

2005

2011

"Natura"

Nej

2011

-

Nej

Nej öppet
inom
branschen.

2009

2012

8 teknikmöten hos
företag och 2
nätverksträffar.
2 teknikmöten per år
hos företag, löpande
kontakt med
energirådet.
Referensgruppmöten 2 ggr
per år, regelbundna
telefonmöten.

Medlems
avgift

Frivilligt

2012

2015

Referensgruppmöten 2 ggr
per år, regelbundna
telefonmöten.

Medlems
avgift

Frivilligt

2010

2011

Oklart

Avsiktsförklaringar
för sitt
deltagande.

EESI – Energieffektivisering i
sågverksindustrin Fas 2

Totalt 16
sågverksbolag i olika
utsträckning.

2011

2014

Oklart

Avsiktsförklaringar
för sitt
deltagande.

GeniAl 1

Målgrupp ca 57
företag.

2011

2012

Nej

GeniAl 2

Målgrupp hela
branschorganisationen på ca
100 företag.

2013

2015

Telefonmöte varje
månad och
arbetsmöten, oklart
hur ofta, vid behov
styrgruppsmöten.
Telefonmöte varje
månad och
arbetsmöten, oklart
hur ofta, vid behov
styrgruppsmöten.
8 Utvärderingsmöten
varannan månad i
Branschrådet, 3
teknikträffar och
drygt 10 workshops.
Liknande som GeniAl
1.

Närvarokrav och att
redovisa
energianvändning.
Närvarokrav och att
redovisa
energianvändning.

Energirådet

ENIG 1

ENIG 2

EESI – Energieffektivisering i
sågverksindustrin Fas 1
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Nej

5.2 Övriga energinätverk
Övriga energinätverk består av de kartlagda nätverken som inte passar in under de större nätverken. I
avsnittet återges en karaktärsindelning av dessa nätverk. Därefter följer beskrivningar över nätverkens
syften och mål, anledningar. Slutligen ett avsnitt om aktiviteter, uppföljning och utvärdering som skett
eller är planerad att ske i energinätverken. För mer information om respektive nätverk hänvisas läsaren
till Bilaga D och Bilaga E.

5.2.1 Karaktärsindelning av energinätverken.
Karaktärsindelningen görs efter de fyra nätverksformerna kluster, industridistrikt, regionala strategiska
nätverk och strategiska nätverk, vilka är beskrivna i kapitel 2 och avsnittet om nätverksformer. För
identifierade nätverk som inte kan delas in finns ytterligare en kategori med alternativa
nätverksformer. Indelningen görs utifrån de identifierade projekten som kan vara enskilda
energinätverk alternativt projekt som har administrerat flera energinätverk.
I kapitel 2 och Tabell 3 har kluster samt industridistrikt en enskild organisation utifrån en allmän kultur.
För samtliga kartlagda nätverk finns dock en utsedd administration som samordnar det arbete som
berör energi mellan deltagande företag. Således skulle ingen av de kartlagda nätverken kunna ses som
kluster eller industridistrikt i strikt mening. Ett undantag anses ändå kunna göras från detta i
indelningen. Detta då två av nätverken redan existerade innan någon administration för själva
energinätverket fanns.
Läsaren bör även vara medveten om att indelningen inte kan ses som strikt utan snarare som en
indikator på karaktären hos nätverken och dess uppbyggnad. För specifik information till respektive
nätverk hänvisas läsaren till Bilaga D och Bilaga E. Indelningen som gjorts kan ses nedan i Tabell 5. En
stjärna (*) bredvid ett nätverksprojekt indikerar att det är pågående. Ett avslutat projekt behöver per
automatik inte innebära att nätverksaktiviteter upphört, även om det sällan påträffats.
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Tabell 5. Karaktärsindelning av de övriga energinätverken. (*) bredvid ett nätverksprojekt indikerar att det är pågående

Nätverksform
Kluster (med
administration för
energinätverket)
Industridistrikt (med
administration för
energinätverket)
Regionala
strategiska nätverk

Indelade nätverk


*Nätverk inom Z-group (pågående i omgångar)



*Nätverk för energieffektivisering




Energieffektivisering av Landzbygdsbutiker
Informations- och utbildningsprojekt för ökad energieffektivisering (Består
av 2 nätverk samt initiering av 1 nätverk)
Energinätverk för industriföretag (Är ett av nätverken från informationsoch utbildningsprojektet ovan)
Energismarta företag och Energismarta landsbygdsföretag
Energieffektiva företag
*Energiledningssystem i små och medelstora företag i Västernorrland
Energieffektiviseringsprojekt i Halland
*Energiledningssystem för lokal utveckling/Energiledning Light
EnergInVäst Arena för energieffektiv industri i Västra Götaland
Energi i industrin i Kronobergs län
Energi i industrin i Blekinge län
*Testpiloter i praktisk energieffektivisering
*BränsleEffektiva Skogsföretag – för ökad klimat och affärsnytta
Energigården (avslutat men finns fortsatta planer)
Ett flertal projekt för energieffektivisering
*Branschvis Energi Effektivisering, BEE
Energieffektiv region Västra Götaland (består av 3 nätverk, liknar kluster
lite)
Uthållig kommun Näringsliv
*Utveckling/spridning Tranås/Eskilstunamodellen
*Projekt som delvis liknar nätverk (har förekommit flera olika
nätverksformer, vissa avslutade andra pågående)
ENGINE, Networking Companies
ENGINE, IDC Skaraborg
Energikartläggning i företag samt KLIMP
*Energikrav i Norrlands landsting
*Nya Roller för Energibolagen, Uthållig kommun etapp 3



Strategiska nätverk

Alternativa
nätverksformer
























För nätverksformerna kluster och industridistrikt var det endast två energinätverk vardera som
identifierades. Nedan ges en kort förklaring till varför det var just dessa två nätverk som valdes att
placeras in för kluster respektive industridistrikt.
Nätverk inom Z-group ses som ett kluster för att de ingående deltagarna liknar varandra och redan
hade viss kontakt genom organisationen Z-group innan bildandet av energinätverket. Dessutom
uppgav administrationen för energinätverket att aktiviteter var något som pågick i omgångar med
intresserade företag, vilket innebar att deltagarna från Z-group kunde variera från gång till gång inom
det större klustret som inte är tidsbestämt.
Industridistriktet Nätverk för energieffektivisering innefattar endast deltagare från Vetlandas
näringsliv och deras samverkan är inte tidsbestämd, vilket avgjorde dess nätverkskategorisering som
ett industridistrikt.
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De alternativt indelade nätverken passar inte in under de fyra nätverksformerna som ses i kapitel 2 av
olika anledningar. Nätverken innefattas dock utav den avgränsning som arbetet har haft i sitt
kartläggningsutförande. I följande stycken ges orsaker till varför de alternativa nätverken inte kunde
placeras in bland de fyra nätverksformerna.
I Projekt som delvis liknar nätverk har det förekommit flera olika energinätverk som sannolikt hade
kunnat placeras in under de olika nätverksformerna. Det är dock oklart vilka dessa projektnätverk är i
detalj och kan därför inte att placeras. Samtliga projekt är ändå genomförda med en generell
uppbyggnad som passar in i kartläggningens kriterier, vilket gör att de är med i kartläggningen och
placeras in bland de alternativa nätverksformerna.
För ENGINE, Networking Companies och ENGINE, IDC Skaraborg har inte särskiljande information gått
att finna om huruvida nätverken är regionala strategiska eller strategiska. Dessutom har ENGINE utgått
ifrån två redan befintliga nätverk vilket inte heller utesluter kluster eller industridistrikt. Klart är ändå
att nätverken bedrivits på ett sätt som passar in i kartläggningens kriterier.
Energikartläggning i företag samt KLIMP kunde inte placeras in under någon befintlig kategori då
nätverket framkom av en slump inom ett annat projekt utan nätverksaktiviteter. Projektet var även
tidsbestämd och planer på ett långsiktigt nätverk fanns inte. Nätverket innehöll inget avtal eller
kontrakt. Sammantaget utesluter det de fyra nätverksformerna.
Energikrav i Norrlands landsting ses som ett undantagsfall i arbetet. Detta då det består av fyra
deltagande landstingsorganisationer och var från början finansierat av EU-projektet EnerGiZer men är
nu självfinansierat. Nätverket är inte tidsbestämt eller bestående av konkurrerande organisationer,
vilket utesluter det från de fyra nätverksformerna.
Nya Roller för Energibolagen ses även det som ett undantagsfall i arbetet eftersom det utgörs av
kommuner och energibolag. I övrigt är det ett projektområde i det större styrmedlet Uthållig kommun
och dess etapp 3. Själva nätverket är tidsbestämt och det är oklart om något avtal finns mellan
deltagarna. Således anses det inte kunna placeras in bland de fyra befintliga nätverksformerna.

5.2.2 Energinätverkens syfte och mål samt tillhörande anledning
I följande avsnitt återges syften och mål samt eventuella anledningar som identifierats för respektive
energinätverksprojekt. Detta görs efter den indelning som gjorts utifrån de fyra nätverksformerna
kluster, industridistrikt, regionala strategiska nätverk och strategiska nätverk samt den ytterligare
kategorin med alternativa nätverksformer.
För nätverksformen kluster var det endast ett Nätverk inom Z-group som identifierades. Syftet i
nätverket är att deltagande företag ska uppnå en effektivare energianvändning, vilket inte behöver
innebära mindre energianvändning. Tanken är således att företagen ska sträva efter ett optimalt
energianvändande. Ursprungsanledningen till nätverket är inköp av gemensamma varor och resurser
samt att bilda ett energinätverk genom Z-group som ansågs fördelaktigt då kontakt redan existerade
mellan medlemmarna.
Det är endast Nätverk för energieffektivisering som anses vara ett industridistrikt. Syfte i nätverket är
att deltagarna inspirerar varandra att energieffektivisera genom att byta erfarenheter och kunskap
med varandra samt att dela på kostnader vid inköp av tjänster. Direkta mål existerar inte i nätverket.
Tanken är att deltagande företag ska erhålla en större effekt av sitt energiarbete genom nätverket.
Anledningen till energiinriktningen i nätverket har av koordinatorn uppgetts vara för att svara på
frågan varför man ska arbeta med energieffektivisering, vilket uppgavs vara för att öka kunskapen om
det egna företaget och därmed minska sårbarheten.
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Huvudsyfte och mål samt eventuell anledning till respektive regionalt strategiskt nätverk kan ses i
Tabell 6 nedan. Vidare kan motsvarande information ses för de strategiska nätverken och de
alternativa nätverksformerna i efterföljande Tabell 7 respektive Tabell 8.
Tabell 6. Syfte, mål och eventuellt identifierad anledning till de regionala strategiska nätverken.
nätverksprojekt indikerar att det är pågående.

Regionala strategiska
nätverk
Energieffektivisering
av Landzbygdsbutiker
Informations- och
utbildningsprojekt för
ökad
energieffektivisering
Energinätverk för
industriföretag
Energismarta företag
och Energismarta
landsbygdsföretag
Energieffektiva
företag

*Energiledningssystem i små och
medelstora företag i
Västernorrland
Energieffektiviserings
projekt i Halland
*Energiledningssyste
m för lokal
utveckling/Energiledning Light
EnergInVäst Arena för
energieffektiv industri
i Västra Götaland
Energi i industrin i
Kronobergs län &
Energi i industrin i
Blekinge län

(*) bredvid ett

Tillhörande syfte och mål samt eventuell anledning
Syftet i Energieffektivisering av Landzbygdsbutiker var att minska energianvändningen
och då särskilt inriktat på deltagande butikers elanvändning.
Syftet var att kompetensutveckla deltagande representanter samt att uppmuntra och
ge stöd till deltagarna kring energikartläggningar vars avsikt var att öka energifrågans
betydelse hos företagen. Målet var att skapa långsiktiga nätverk, uppnå
kostnadsbesparingar samt en bättre miljö. Som anledning finns ett tidigare
energikartläggningsprojekt som visat på en potential i behov av stimulans.
Detta nätverk tillhör informations- och utbildningsprojektet och har således samma
mål. Utöver det har dess syfte även varit att sprida information, energieffektivisera
och att deltagarna skulle utföra energikartläggningar.
I projektet var syftet att förhöja kunskapen och motivationen hos industrin och
landsbygdsföretagen samt att energieffektivisera. Målet var att nå ut till 200 SMF och
att uppnå en 20 % energieffektivisering hos 100 företag. Sammanfattat var
anledningen att utbilda energi- och klimatrådgivarna samt länets konsulter för att
därefter erbjuda utbildning till samtliga företag i regionen.
Avsikten var att bilda ”kluster” med minst 5 deltagare som utför minst en
energieffektiviseringsåtgärd var. Vidare var målet att minska energianvändningen
med 20 % hos deltagande företag. Övergripande anledning var att utbilda energi- och
klimatrådgivarna i hur de bättre kan kontakta företag då företag ofta inte förstår
varför rådgivarna vill hjälpa dem enligt koordinatorn.
Motivera ett införande av Energiledning light hos SMF i Västernorrlands 7 kommuner.
Målet är att utbilda Energiledning light hos 50 företag varav minst 18 ska
implementera, vilket förväntas leda till att de sparar 15 % av sin energianvändning för
stödprocesser. Krav finns på att varje företag ska ha en snittförbrukning på 550 MWh,
vilket skulle ge en besparing på 1500 MWh sammanlagt för 18 företag.
Syftet var att stärka konkurrenskraften och tillväxten hos SMF samt att skapa en
effektivare energianvändning och främja förnyelsebar energi. Kvantitativa mål för
seminariedeltagare, fördjupade utbildningar hos lantbruk och andra företag samt att
etablera nätverk (lyckades inte för företag men för lantbruksgrupper).
Synliggöra den ekonomiska nyttan med att energieffektivisera och att ett
energiledningssystem kan leda till ett kontinuerligt arbete. Effektmål är att spara 20 %
om en energikartläggning görs, vid redan utförd energikartläggning är målet 10 %
baserat på en genomsnittlig energianvändning. Anledning för projektet är att det är
en del av Uthållig kommun.
Sprida information till industriföretag om strategiskt arbete kopplat till deras
energianvändning. Övergripande mål att skapa en plattform för företag,
energiexperter, energi- och klimatrådgivarna samt andra aktörer. Kvantitativa mål kan
ses i Bilaga E. Bakomliggande orsak kom från projektet ENGINE där kunskapen för
energieffektivisering ansågs låg och besparingsmöjligheterna höga.
Öka kompetensen hos SMF för energifrågor och således minska deras
energiförbrukning och koldioxidutsläpp. Bakgrunden var att bilda nätverk med
tillverkande företag samt turistföretag.
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Tabell 6. Fortsättning 1.

Regionala strategiska
nätverk
*Testpiloter i praktisk
energieffektivisering

*BränsleEffektiva
Skogsföretag – för
ökad klimat och
affärsnytta
Energigården

Tillhörande syfte och mål samt eventuell anledning
Samla kompetens kring energianvändning från samarbeten med FoU, näringsliv och
offentlig sektor. Detta för att ta fram goda exempel för energieffektivisering i
stödprocesser. Mål att minst 16 verksamheter deltar och att bilda 1 fastighetsnätverk.
Anledningen är att öka kunskap och initiativkraft i praktisk energieffektivisering hos
företag och verksamheter i regionerna Norrbotten och Västerbotten.
Syfte att spara 450 MWh och 245 ton koldioxid samt att nå det långsiktiga målet om
en fossilt oberoende fordonsflotta år 2030. Utöver miljökvalitetsmålen anges ökade
priser på fordonsbränslet som en anledning och att en effektivare användning
påverkar lönsamheten.
Testa en rådgivningsmodell för energikartläggning med stöd från ett verktyg som
kallas Greppa Energin. Lantbrukarna kan söka stöd till konsulttjänster för
energieffektivisering, förnybar produktion och energianvändning. En förhoppning är
att kunna tillämpa modellen på 2-3 000 lantbrukare.

Tabell 7. Syfte, mål och eventuellt identifierad anledning till de strategiska nätverken. (*) bredvid ett nätverksprojekt indikerar
att det är pågående.

Strategiska nätverk
Ett flertal projekt för
energieffektivisering
*Branschvis Energi
Effektivisering, BEE

Energieffektiv region
Västra Götaland

Uthållig kommun
Näringsliv
*Utveckling/spridning
Tranås/Eskilstunamodellen

Tillhörande syfte och mål och eventuell anledning
Minska energianvändningen på ett hållbart systematiskt sätt med 20 %. Detta genom
att tillföra kunskap, metoder, verktyg och nätverkskontakter
Stödja SMF att utföra energieffektiviseringsåtgärder genom branschvisa
industrinätverk och att visa besparingen i kWh. Vidare ska beslutsförmågan och
tekniska kunskap stärkas hos företagsledningen respektive personalen. Detta för att
fler åtgärder ska implementeras som stärker konkurrenskraften hos företagen. Har
kvantitativa uppföljningsmål kopplade till nätverket, se Bilaga E. Anledningen är att gå
vidare från två tidigare projekt (Energismarta företag och SMEFFEN) som har
fokuserat på marknadsföring och upplysning av EKC respektive energikartläggningar.
Bygga upp nätverk som skall starta aktiviteter för energianalyser och energistrategier.
Vidare var syftet att etablera nätverk med fortsatt erfarenhetsutbytet efter
projektslut samt att fler företag ansluter. Målet var att sprida arbetsmetodiken till
andra branscher, redovisa energianvändningen, att flertalet företag inför någon form
av energiledningssystem, ta fram kort och långsiktiga mål samt att visa potentialer
och nyckeltal för branscher. Anledning var att en förstudie genomförts av KanEnergi
där en handlingsplan togs fram. 10 branscher lämnade sedan intresse varpå 3
branscher valdes ut i projektet.
Att inom Uthållig kommun arbeta för ett energieffektivt näringsliv. Detta genom att
sprida den nätverksbaserade metoden Energieffektiva Eskilstuna.
Syftar till att sprida och utveckla de nätverksbaserade modellerna Tranås och
Eskilstunamodellen. Effektmål att hälften av de medverkande företagen sänker sin
energikostnad med 20 %, vilket uppskattades motsvara 100 MWh och sammantaget
2500 MWh för hela projektet.
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Tabell 8. Syfte, mål och eventuellt identifierad anledning till de alternativa nätverksformerna. (*) bredvid ett nätverksprojekt
indikerar att det är pågående.

Alternativa
nätverksformer
*Projekt som delvis
liknar nätverk
ENGINE, Networking
Companies &
ENGINE, IDC
Skaraborg

Energikartläggning i
företag samt KLIMP
*Energikrav i
Norrlands landsting

*Nya Roller för
Energibolagen,
Uthållig kommun
etapp 3

Tillhörande syfte och mål och eventuell anledning
Projekten syftar till att uppfylla Örebro regions övergripande mål om miljö- och
ekonomi samt att främja förnybar energi och tillväxt. Specifikt för nätverken är att
stärka konkurrenskraften genom att effektivisera energianvändningen.
Öka energieffektiviteten hos SMF genom att introducera energiledningssystem och ge
stöd vid genomförande av energieffektiviseringsåtgärder. Vidare skulle en
”nätverkspool” bildas och energiutredare utbildas. Anledningar och mål var att sprida
kunskap kring ett systematiskt arbete för energieffektivisering, motivera SMF, främja
innovativa energitjänster och finansieringslösningar, utbilda energirevisorer, etablera
expertgrupp, kommunicera energieffektivitet till beslutsfattare och intressenter samt
att sprida framgångsrika åtgärder och koncept
Få företag att energieffektivisera och samtidigt skapa en medvetenhet kring
energikostnader, affärsnytta, konkurrenskraft och företagsutveckling. Övergripande
projekt var Uthållig kommun där erbjudande om energieffektivisering ingick. Själva
nätverket existerade dock endast bland de företag som fick finansiellt stöd från KLIMP

Reducera energianvändningen vid ny- och ombyggnationer i landstingen,
kopplat till övergripande mål. Uppstod från början i ett EU projekt som hette
EnerGiZer. Landstingen strävar efter att ligga i framkant med
energieffektiviseringsåtgärder.
Kommunerna ska genom samverkan skapa, utveckla och sprida
spjutspetsexempel med energifokus. Vidare ska det utveckla energi- och
klimatarbetet. Målet för nätverket har uppgetts vara luddiga och svåra att
mäta av respondent vid administrerande konsultbolag.

5.2.3 Aktiviteter, uppföljning och utvärdering hos energinätverken
För nätverken har uppföljande och utvärderande aktiviteter kartlagts i den mån de kunnat identifieras.
I följande stycken och tabeller görs en kortare återgivelse av respektive nätverks aktiviteter,
uppföljning och utvärdering med tillhörande resultatåtergivelse om möjligt. Märk dock att ett nätverk
med resultat inte nödvändigtvis behöver vara avslutat eller att ett nätverk utan uppgivet resultat är
pågående.
För klustret Nätverk inom Z-group är det tredje gången som energifrågor tas upp i form av utbildningar,
studiebesök och hemläxor. De genomförande aktiviteterna anses ha utvecklats mer och mer efter varje
omgång som de hållits. Att de hålls i omgångar uppgavs ha en uppföljande effekt även om en planerad
uppföljning inte finns enligt koordinatorn. Dock uppgavs det vara energikontorets ansvar att följa upp.
Industridistriktet Nätverk för energieffektivisering har inga aktiviteter för uppföljning enligt
koordinatorn. Internt turas företagen om att hålla i möten och genomgångar över hur de jobbar med
energieffektivisering. Experter brukar även bjudas in att prata om olika områden på mötena. Därefter
väljer företagen efter egen förmåga och kapacitet vad som är rimligt att genomföra och åtgärda.
Följande Tabell 9, Tabell 10 och Tabell 11 återger en sammanfattning av aktiviteter uppföljande och
utvärderande aktiviteter med eventuella mål för de regionala strategiska nätverken, de strategiska
nätverken och de alternativa nätverksformerna.
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Tabell 9. Sammanfattat återgivelse av aktiviteter, uppföljning och utvärdering med eventuellt resultat hos de regionala
strategiska nätverken. (*) bredvid ett nätverksprojekt indikerar att det är pågående.

Regionala strategiska
nätverk
Energieffektivisering
av Landzbygdsbutiker

Informations- och
utbildningsprojekt för
ökad
energieffektivisering

Energinätverk för
industriföretag
Energismarta företag
och Energismarta
landsbygdsföretag

Energieffektiva
företag

*Energiledningssystem i små och
medelstora företag i
Västernorrland
Energieffektiviserings
projekt i Halland
*Energiledningssystem för lokal
utveckling/Energiledning Light

Aktiviteter, uppföljning och utvärdering med eventuellt resultat
Butikerna fick besök av energi- och klimatrådgivare som utförde enklare
kvantifieringar varefter Sweco utförde mätningar och tog fram åtgärdsförslag. Stöd
till åtgärder kunde sökas av länsstyrelsen. Uppföljning utfördes genom att ringa
butikerna och kontrollera vad som gjorts. Från projektet spreds resultat till butiker i
länet. Jämförelser gjordes för kWh/m2 med ett annat projekt från Örebro, vilket inte
var uppbyggt som ett energinätverk enligt avgränsningen.
Nätverksutbildning på plats hos företag och seminarier har vid behov utförts med
extern kunskap. Uppföljning har gjorts i helgrupp där deltagare har rapporterat att
de har eller kommer att genomföra åtgärder. Att summera någon effekt bedömdes
som svårt då totaleffekten ses efter en längre tid enligt slutrapporten. Dock
redovisas åtgärder för 7 företag där åtgärd, besparing och i vissa fall
effektförändring framgår. En lista på vanliga åtgärder för de övriga företagen finns
även. Resultatmässigt uppgavs 2 nätverk vara bestående och att nya
samarbetskontakter etablerats. Oväntat var att metodkonceptet utvecklades.
Är ett av nätverken som informationsprojektet ovan syftar till och har således haft
liknande aktiviteter i genomförandet. Uppgavs av koordinatorn inte ha använt sig av
effektmål utan snarare projektmål i form av antal möten och deltagande företag.
Detta eftersom uppföljningsaktiviteterna inte möjliggjorde effektmål.
Ett omfattande företagsurval och konsultupphandling har skett i projektet.
Uppföljning har skett för antal företagsbesök, orsaker till att företag avböjt, antal
företag som deltog och vilka som gick vidare med att utföra energikartläggningar.
Total energibesparing uppges svår att uppskatta i slutrapporten.
Åtgärder som genomförts eller kommer att genomföras beräknades dock till 6 147
MWh för 45 företag samt identifierade lönsamma åtgärder till 745 MWh för 23
lanthandlare. I projektet framgår uppföljning för måluppfyllelse,
erfarenhetsspridning och planer på fortsättning efter projektet. En övergripande
LCC för projektet visade på att för varje satsat krona gav projektet en avkastning på
5 kronor, relaterat till de utförda och planerade åtgärderna.
Projektet utbildade energi- och klimatrådigvarna i hur de bättre kan kontakta
företag varefter kluster bildades. Bildandet av kluster var tidskrävande och efter
uppstart fick ett kluster läggas ned. Uppföljning har skett genom att samla in goda
exempel som sammanställts efter projektet. Skriftlig utvärdering, telefonsamtal och
mittavstämning har förekommit i projektets uppföljning. Resultatet var en
energibesparing på 3 GWh som till största del utgjordes av att 2 kubik olja sparades
in, flertalet effekter uppgavs även synas efter ett par år enligt koordinatorn.
Utbildningar för att öka kompetensen hos företagens energisamordnare och
tjänstemän samt hos medverkande energi- och klimatrådgivare. Vidare ska
införandet av Energiledning light underlättas. Utvärdering kommer att ske efter ett
år med skriftlig enkät samt genom spridning av goda exempel.
I projektet hölls introduktionsseminarier som skulle leda till minst 15 deltagare i
fördjupade utbildningar. Fördjupade utbildningar hölls med 20 deltagare. Som mål
fanns även att etablera 3 nätverk inom projektet, vilket inte resulterade i något
nätverk. Lantbruksgrupper etablerades dock utanför men i samband med projektet.
Utvärdering görs i form av energianalyser och efterföljande enkäter. Projekttiden
anses för kort för att kunna ge slutgiltiga svar angående effekter om minskad
energianvändning. Detta då det totala resultatet syns över en längre tid.
Spjutspetsexempel ska lyftas fram i projektet.
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Tabell 9. Fortsättning 1

Regionala strategiska
nätverk
EnergInVäst Arena för
energieffektiv industri
i Västra Götaland

Energi i industrin i
Kronobergs län &
Energi i industrin i
Blekinge län

*Testpiloter i praktisk
energieffektivisering

*BränsleEffektiva
Skogsföretag – för
ökad klimat och
affärsnytta
Energigården

Aktiviteter, uppföljning och utvärdering med eventuellt resultat
Övergripande aktiviteter var att hålla kontakt och skapa vertikala nätverk med
industriföretag. Inom nätverket hölls utbildningar och seminarier. Det är endast
energiutbildningen med 4 träffar som anses utgöra ett energinätverk från projektet.
Företagen uppges ha delat med sig av information men ingen uppföljning om
resultat har gjorts för nätverket. Resultatmässigt nåddes dock de flesta övriga
målen. Vad som också identifierades var en ökning av energikartläggningsstödet i
Västra Götaland vilket projektet tros ha bidragit till enligt slutrapporten. Vidare
uppgavs det vara av framtida betydelse att stödja företagsnätverk när det nya
energieffektiviseringsdirektivet träder i kraft.
Utbildningar genomfördes i nätverken för att öka chanserna till vidare arbeta med
resultatet från energianalyserna. Ett par av företagen sökte stöd från EKC för att
utföra energikartläggningar. Turistföretagen erbjöds gratis energikartläggning i
projektet. För projektet finns en lista med genomförda och planerade åtgärder med
uppskattad besparingspotential. Då flera företag inte fått resultat finns ingen
sammanställning över resultatet. Utvärdering gjordes för deltagarnas åsikter som
var positiva till utbytet med andra företag. 2 nätverk valde att fortsätta, oklart om
det är något av företagsnätverken eller turistnätverken.
Projektets ”testpiloter” utgörs av 10 pilotfall med olika
energieffektiviseringsinriktningar med en eller flera aktörer. Expertis och
kompetensstöd är knutet till respektive pilotfall samt ett utvecklingsråd till samtliga
pilotfall. Material från träffar och utredningar delas via projektets hemsida Nenet.
Utvärdering är tänkt att ske för respektive pilotfall vars avsikt är att utveckla en
databas. Utvärderas görs även jämställdhet och etnicitet bland deltagarna.
Slutrapporten ska redovisa energieffektivisering i kWh för det som är möjligt i
tillämplig enhet.
Vill införa en metod för bränslesnål körning och utbilda maskinförare.
Erfarenhetsutbyte sker mellan aktörer i skogsbränslekedjan genom teman i
gruppträffar och interaktivt via en projektwebb. Uppföljning sker genom att
sammanställa goda exempel från informationssamtal.
Deltagarna i ett av nätverken hade problem med att sammanställa sin
energianvändning när det gjordes helt på egen hand. I det andra nätverket
användes professionellrådgivning för att sammanställa energianvändningen. Någon
direkt uppföljning har annars inte uppgivits. Ett mål är att skapa självgående
arbetsgrupper som kan erbjudas stöd rörande administration och teknikfrågor.
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Tabell 10. Sammanfattat återgivelse av aktiviteter, uppföljning och utvärdering med eventuellt resultat hos de strategiska
nätverken. (*) bredvid ett nätverksprojekt indikerar att det är pågående.

Strategiska nätverk
Ett flertal projekt för
energieffektivisering

*Branschvis Energi
Effektivisering, BEE

Energieffektiv region
Västra Götaland

Uthållig kommun
Näringsliv
*Utveckling/spridning
Tranås/Eskilstunamodellen

Aktiviteter, uppföljning och utvärdering med eventuellt resultat
Då flera projekt representeras finns inga konkreta resultat och därför görs en
återgivelse av vad koordinatorn uppgivit. Det är ovanligt att företag har fortsatt i
nätverk efter projektslut. Aktiviteter och åtgärder har haft för avsikt att medföra
långsiktiga effekter. Företag i dessa nätverk brukar själva bestämma nyckeltal att
relatera sin energianvändning till. I projekten tas goda exempel fram.
Utförandet består av inledande dialog, branschanpassning, åtgärder, lärande och
spridning samt redovisning i kWh. Projektet har en tabell med mål och aktiviteter
där det framgår hur de ska mätas och följas upp, se Bilaga E. Exempelvis ska 8
samarbetsavtal bildas och 40 företag ska genomföra åtgärder som minskar
energianvändningen med 8 000 MWh. Långsiktigt är målet att spridningseffekter
ska spara 80 000 MWh hos företag utanför projektet. Andra effekter som
eftersträvas är energianalyser, åtgärdsöverenskommelser och att företag utför
åtgärder inom projekttiden.
3 branschnätverk som utförde energieffektiviserande åtgärder där potentialer,
resultat från energikartläggningar, identifierade och utförda åtgärder framgår, se
Bilaga E. Bland de viktigaste erfarenheterna nämns argumentation, nya insikter och
samverkan. Engagemang och målet att fortsätta med energifrågor efter projektet
ses som betydande för det goda resultatet enligt slutrapporten. Det fanns
aktiviteter som inte lyckades, vilka var att införa energiledningssystem och att
kommunicera nyckeltal via ett webbaserat verktyg.
Av 6 kommuner var det endast 3 som kom igång med att bilda nätverk varav
resultat endast uppkom för 1 nätverk, vilket redovisade en uppskattad
energibesparing på 1 545 MWh.
Genomföra energikartläggningar och ta fram investeringsplaner i kommunikation
med kundföretag och leverantörer. Nätverksträffar kommer ägnas åt att
metodutveckla de båda nätverksmodellerna och för att ansöka om en fortsättning
med stöd från strukturfonder eller från Horizon 2020.
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Tabell 11. Sammanfattat återgivelse av aktiviteter, uppföljning och utvärdering med eventuellt resultat hos de alternativa
nätverksformerna. (*) bredvid ett nätverksprojekt indikerar att det är pågående.

Alternativa
nätverksformer
*Projekt som delvis
liknar nätverk

ENGINE, Networking
Companies &
ENGINE, IDC
Skaraborg

Energikartläggning i
företag samt KLIMP
*Energikrav i
Norrlands landsting
*Nya Roller för
Energibolagen,
Uthållig kommun
etapp 3

Aktiviteter, uppföljning och utvärdering med eventuellt resultat
Energikontoret i Örebro har bedrivit kurser och projekt som kan liknas vid
energinätverk. Dessa har bestått av gemensamma träffar med utbyten och
utbildningar med inriktning på energieffektivisering. Har använt Energiledning light i
ett sammanhang. Energikartläggningar uppges ha varierande kvalitet i projekten.
Krav ställs på återrapportering efter ett år där goda exempel sammanställs. Ett par
av dessa projektnätverk uppgavs av koordinatorn vara pågående efter att projektet
upphört.
Projektet har innefattat temaföreläsningar och 14 energiutredningar.
Energibesparingspotentialen uppgick till 26 % hos deltagande företag varav 5-10 %
ansågs kunna uppnås med små medel enligt slutrapporten. Målen som var inriktade
på att utbilda, motivera, främja och sprida ansågs uppfyllda för projektet.
Effektredovisning uppges finnas i slutrapporten men har inte kunnat kontrolleras.
Vid utförd uppföljning har företagsrepresentanter uppgett att de uppskattar
projektet och gruppgenomförandet.
Det var bland företagen som fått stöd av KLIMP som erfarenheter utbyttes. Då det
var ett informellt nätverk fanns ingen tanke på att upprätthålla det när behovet och
stödet försvann. Slutrapporter skrevs av företagen där uppföljning och effekter för
respektive företag redovisades enligt koordinatorn.
Energikrav har tagits fram inom landstingen och uppföljning av kraven sköts av
Sweco, vilket görs i form av ”energiverifikat”. I rapporter som innehåller dåligt
resultat anges anledningar varpå uppföljningar görs, enligt respondent.
Energibolagen uppges dela information med varandra men vad det resulterat i är
oklart. Målen uppgavs av respondent vara något oklara och svåra att mäta.
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6 Tillämpad utvärdering
Kapitlet tillämpar de två valda utvärderingsmodellerna, programteori och verksamhetslogik. Detta
genom att först utvärdera Energimyndighetens utlysningsstöd med programteori som en
bakomliggande orsak till energinätverk för att sedan utvärdera identifierade energinätverk som
uppkomna effekter med verksamhetslogiken som utvärderande metod.
Övergripande för de båda metoderna som tillämpats är att de innefattar bedömningar och analyser
utifrån det som utvärderas. Således förekommer textstycken av analyserande och förklarande karaktär
av författaren. Dessa försöks dock hållas objektiva utifrån det utvärderade utlysningsstödet och den
identifierade informationen hos de kartlagda energinätverken.

6.1 Utvärdering av bakomliggande utlysningsstöd.
Nedanstående fem delavsnitt utvärderar Energimyndighetens utlysningsstöd ” Ansökan om stöd till
informations-, utbildnings- och samverkansprojekt 2013-2014” genom att tillämpa de fem stegen i
programteorin. Detta görs med vägledande stöd utifrån Vedung (2007).

6.1.1 Steg 1. Illustrerat utlysningsstöd.
Nedanstående Figur 4 illustrerar ett återskapande av den sannolika programteorin bakom Energimyndighetens utlysningsstöd ”Ansökan om stöd till informations-, utbildnings- och samverkansprojekt
2013-2014”, (2013), vilket gjorts utifrån ett energinätverksperspektiv.

Figur 4. Skapad bild av den sannolika programteorin till " Ansökan om stöd till informations-, utbildnings- och
samverkansprojekt 2013-2014", (Energimyndigheten, 2013a), inspirerat upplägg från Vedung ( 2007).
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I följande stycken ges en beskrivning av Energimyndighetens utlysningsstöd.
Utlysningsstödet till informations-, utbildning- och samverkansprojekt grundar sig i att Energimyndigheten varje år sätter undan pengar till projekt som riktar sig mot dessa områden på olika sätt.
Exempelvis kan medel sökas specifikt för regionala samverkansprojekt som syftar till att stärka energioch klimatarbetet samt energieffektivisering på lokal och regional nivå. (Energimyndigheten, 2013a)
De aktörer som har möjlighet att söka stödet ska ha en avgörande funktion för energieffektivisering
och då avses regionala energikontor, kommunalförbund, regionförbund, länsstyrelser och även andra
organisationer (Energimyndigheten, 2013a). Uttryckligen står det även att projekt kan sökas om de
behandlar ”informationsspridning, utveckling eller spridning av verktyg, metoder och utbildning om
energieffektivisering, energieffektiv teknik och energieffektivare transporter, samt/eller annat
energieffektiviseringsarbete”. Projekten kan i sin tur vända sig till aktörer som berörs lokalt, regionalt
eller
centralt,
vilket
stämmer
överens
med
Energimyndighetens
regleringsbrev
(Näringsdepartementet, 2012). Projekt som innefattar flera aktörer ges också förtur till stöd och
särskilt för samverkansprojekten är att stödjande medel endast ges till projekt med minst två av
följande aktörer: offentlig sektor, näringsliv, högskolor alternativt ideella organisationer. Prioriteras
görs likväl projekt där energieffektiviseringen är direkt mätbar och fördelarna är tydliga samt där
möjlighet till spridning är stor. Vikt läggs dessutom vid om projekten kan tänkas bidra till EU-direktiv
som direktivet om byggnaders energiprestanda och energieffektiviseringsdirektivet.
Slutligen ställs krav på ansökningarna som ska vara ”tydliga och uppföljningsbara projekt- och
effektmål för energieffektivisering, mätt i kWh”. En planering för uppföljning av samtliga mål ska ingå
i ansökan tillsammans med planerade aktiviteter för utvärdering, vidare är tanken att en plan ska finnas
över hur resultat ska spridas och kommuniceras. I övrigt ska slutrapporten med resultat från
genomförd utvärdering inkomma inom sex månader efter projektslut. (Energimyndigheten, 2013a)
Om en noggrannare programteori istället hade skapats av ett mer specifikt projekt och dess påverkan
för energieffektivisering är det fullt möjligt att endast ha använt den som analysinstrument.
Utlysningsstödet är dock brett inriktat och därför följer ett exemplifierande och generellt resonemang
kring utlysningens tänkbara reaktioner och konsekvenser, se Figur 4.

6.1.2 Steg 2. Uppföljningsstrategi för utlysningsstödet.
Rekonstruktionen av utlysningsstödet utgör grunden i den följande uppföljningsstrategin med
tillhörande förutsättningar som ämnas kontrolleras. Enligt Vedung (2007) är avsikten med
förutsättningarna att de måste uppfyllas för att kunna påverka aktörernas utförande, genomförda
åtgärder och samhällseffekter. Utlysningsstödets generella förutsättningar med avseende på
energinätverk kan ses nedan.
Förutsättning 1:

För att erhålla projektansökningar om stöd måste information och utlysningen
finnas tillgänglig och nå ut till de som kan ansöka om stöd.

Följd förutsättningar.
Förutsättning 2:

Aktörerna måste ha sett och lagt märke till informationen.

Förutsättning 3:

Aktörerna måste ha tagit till sig och förstått informationen.

Förutsättning 4:

Aktörernas avsikt måste ha influerats av informationen.

Förutsättning 5:

Aktörernas agerande måste ha utgått ifrån syftet med informationen.
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Förutsättningarna är inspirerade från Vedung (2007) skapade av författaren med avseende på
information från Energimyndighetens utlysningsstöd som resulterat i att energinätverk har bildats.
Kontroller kommer att utgå från förutsättningarna i kommande delavsnitt med avsikten att klargöra
om utlysningsstödet ger upphov till energinätverk.

6.1.3 Steg 3. Datainsamlingens följder för utlysningsstödet
Tredje steget i programteorin går ut på att samla in relevant information för att kontrollera
förutsättningarna. För utlysningsstödets del innebär det att energinätverk finansierade av Energimyndigheten har identifierats. Följande stycke tolkar en del av resultatet från insamlingen i relation till
utlysningsstödet och kartlagda energinätverk.
Pågående energinätverk som har sökt utlysningsstödet specifikt har påträffats i kartläggningen. Då
utlysningsstödet inte inriktar sig direkt på nätverkande projekt har också flertalet projekt som inte kan
sägas vara energinätverk påträffats. Just detta faktum att utlysningsstödet är brett kan även innebära
att flertalet energinätverk försöker hålla en väldig bredd i sitt genomförande. Om det i framtiden är
energinätverk som Energimyndigheten vill främja, motiverar det i sin tur ytterligare två förutsättningar
som behöver uppfyllas specifikt för energinätverk.
Förutsättning 6:

För att aktörerna ska arbeta i energinätverk måste de förstå att energinätverk är
önskvärt.

Förutsättning 7:

För att nå önskvärt resultat med energinätverken måste uppföljnings- och
redovisningskrav vara tydliga.

6.1.4 Steg 4. Tillämpade kriterier på utlysningsstödet
Detta delavsnitt går vidare med att översiktligt skildra de olika förutsättningarna gentemot det
insamlade resultatet.
Förutsättning 1: Information om utlysningsstödet och att det är sökbart framgår via energimyndighetens hemsida och fliken för ”Offentlig sektor” (Energimyndigheten, 2013e). Således är det
tillgängligt att studera för den intresserade. Det faktum att det endast ligger under fliken för offentlig
sektor på hemsidan kan innebära att det endast är offentliga aktörer som lägger märke till stödet,
vilket leder in på förutsättning 2.
Förutsättning 2: Aktörer som kan söka stöd från utlysningen är främst offentliga aktörer som anses ha
en nyckelfunktion för energieffektivisering men även vissa andra organisationer. Speciellt för
samverkansprojekten är att minst två aktörer måste delta för i varje projekt, varav näringslivet är en
sådan utöver de offentliga aktörerna. Med andra ord är det sannolikt att offentliga aktörer känner till
stödet och dess information. Det är dock oklart om informationen verkligen når ut till andra
organisationer med potentialen att kunna administrera energinätverk. Eftersökningar i energimyndighetens projektdatabas har främst resulterat i nätverk som startats upp av offentlig sektor med
undantag för organisationen Swerea IVF och Swerea SWECAST. Således bedöms utlysningsstödet ha
setts av de offentliga aktörerna men endast bristfälligt av andra aktörer med avseende på
energinätverk. Det har också påträffats ett begränsat antal konsulter som driver och administrerar
energinätverk åt eller i samband med offentliga organisationer.
Förutsättning 3: Då det finns projektansökningar som har beviljats från Energimyndighetens sida tolkas
det som att aktörerna har tagit till sig av informationen. På grund av den stora variationen som tillåts
i utlysningsstödet angående projektens utformningar är det dock oklart om alla projektansökare för
energinätverk förstått informationen. Detta är dock svårt att kontrollera och har inte ingått i arbetets
fokus.
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Förutsättning 4: I utlysningen framgår det ingen avsikt att bilda energinätverk specifikt även om de
ryms inom det stöd som kan sökas av utlysningen. Däremot framgår det att projekt som får stöd ska
ha en plan för resultatspridning och kommunikationsplan. I energinätverken finns också ofta
aktiviteter eller förfaranden vars avsikt är att sprida resultat och att kommunicera ut det. Avsikten från
utlysningen bedöms därför fungera. Om det dock är projekt med energinätverk som ska främjas anses
avsikten kunna göras med specifik.
Förutsättning 5: Syftet i samtliga energinätverk strävar på något sätt efter att företagens
energianvändning sker effektivast möjligt. Således följer de också utlysningsstödets syfte. Återigen är
det dock möjligt att genomföra projekt med olika effektivitet. Detta inom ramen för utlysningsstödet,
vilket kan inkluderarar skilda ambitionsnivåer hos energinätverken som sökt stödet.
Förutsättning 6: I utlysningsstödet står det att ”regionala samverkansprojekt och nätverksaktiviteter
ska förstärka regionalt och lokalt energi- och klimatarbete samt syfta till ökad energieffektivisering.
Detta kan tolkas som att nätverk är önskvärt men då nätverk i sig är ett brett begrepp framgår det inte
alls vilken form av nätverk som åsyftas eller vilken utformning som är önskvärd. Insamlingen har också
delvis påvisat att det är aktörerna själva som valt att arbeta med energinätverk i de fall då de
identifierats och då med varierande utföranden.
Förutsättning 7: I utlysningen framgår det att ansökan ska innehålla ”tydliga och uppföljningsbara
projekt- och effektmål för energieffektivisering, mätt i kWh”. Flertalet ansökningar bland de avslutade
energinätverksprojekten saknar konkreta uppföljningsplaner. En förändring ses dock delvis i de senare
projekten som innehållit mer utförliga beskrivningar om hur uppföljningar ska genomföras. För dessa
finns dock inte slutrapporter att tillgå, vilket gör det oklart om en samlad effektbedömning av själva
energinätverket kommer att göras.

6.1.5 Steg 5. Generella reflektioner kring utlysningens karaktär.
Eftersom utlysningen inte är ett projekt i sig finns det inget konkret mål utan snarare ett övergripande
syfte kopplat till programteorin med olika fokusområden som prioriteras. Detta innebär att det kan
existera flera tolkningar som det är svårt att prioritera eller avgöra nyttan mellan. En konsekvens är
alltså att utlysningsstödet kan ges till flertalet olika projekt med varierande utföranden inriktade mot
något av fokusområdena. Tillika kan det existera olika tolkningar av nätverksutförandet med olika
nivåer. En sådan nivå kan utgöras av informationsprojekt som avser att skapa en medvetenhet hos
företag. Alternativt ett samverkansprojekt som avser att implementera åtgärder. Detta avgörs av
administrerande aktörer som styr vad projektet ska syfta till samt genomföra inom ramen för effektiv
energianvändning.
Utlysningens karaktär återspeglas som sagt av att den vänder sig till flertalet olika projektmöjligheter,
vilka är informations-, utbildnings- och samverkansprojekt. Av dessa är det samverkansprojekt som
främst inriktar sig mot nätverk som innefattar energianvändningsfrågor. Den breda inriktningen med
tre projektinriktningar gör det dock svårt att utvärdera utlysningen från ett energinätverksperspektiv
då den fulla effekten av utlysningen inte syns, vilket också gör det svårt att urskilja energinätverkens
eventuella bidrag till samhälls- och företagsutvecklingen.

6.2 Utvärdering av de övriga energinätverken
Följande fyra avsnitt utvärderar de övriga energinätverken som en samling av effekter genom att
tillämpa utförandet i verksamhetslogikens struktur enligt ESV (2007), anpassat efter energinätverkens
karaktärsindelning.
Steg 1 i verksamhetslogiken går ut på att samla information kring den verksamhet som ska utvärderas,
vilket utfördes i samband med kartläggningen och återgivelsen av resultatet i kapitel 5. Således finns
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inget Steg 1 med i nedanstående delavsnitt. I steg 2 är det tänkt att syftet med verksamheten och dess
omgivning ska beskrivas. Syftet för energinätverken beskrivs redan i resultatåtergivelsen. Vad som inte
görs är en rimlighetsavvägning över hur långt nätverkens ansvar sträcker sig eller en beskrivning över
avgörande yttre faktorer. Med anledning av att syftet redan är beskrivet begränsas steg 2 till en kortare
beskrivning av verksamhetens omgivning.
Utvärderingen görs genom att delvis behandla de olika nätverksformerna som en enskild verksamhet.
Detta görs dock inte för nätverksformerna kluster och industridistrikt då endast ett nätverk vardera
har identifierats för dessa nätverksformer. Vidare är det möjligt eftersom verksamhetslogiken inte
kräver att varje enskildhet återges. I utvärderingen bör fokus nämligen ligga på faktorer som är
avgörande för förståelsen över hur verksamheten fungerar. Från arbetet utgörs det av att försöka
förstå hur energinätverken är tänkta att fungera genom att återge relevant insamlad information.
Enskilda bedömningar av nätverks bidrag till respektive nätverksform görs i steg 5. För ytterligare
information om respektive nätverk hänvisas läsaren till Bilaga D och Bilaga E samt Bilaga G för
bakomliggande administration.

6.2.1 Steg 2. Verksamhetens omgivning
I ESV (2007) görs en indelning efter antaganden om verksamheten, externa faktorer och avgörande
framgångsfaktorer, vilka kan vara både negativa och positiva i sin karaktär för verksamheten.
En kort återgivelse av ett par påträffade verksamhetsantaganden, externa faktorer och
framgångsfaktorer exemplifieras i kommande tre punktlistor av författaren. Dessa är påverkade av
kartläggningskällor och insikter från förstudien. Antagandena bör ses som generella för samtliga
nätverksformer och de gör inget anspråk på att vara fullständiga. Syftet med beskrivningen är endast
till för att skapa en förståelse över påverkande faktorer som råder för energinätverken.
Verksamhetsangatanden
 Heterogena företag: Företag agerar olika och har olika förutsättningar även om de kommer
från samma bransch. Heterogeniteten bland deltagare kan bero på företagsstorlek och
resurser.
 Skilda incitament: Ett företag/avdelning som inte äger lokalen eller betalar
energianvändningen där verksamheten är förlagt har inte ett lika starkt incitament att
energieffektivisera. Olika beroenden och gemensamma system kan medföra skilda åsikter
angående vilka energieffektiviseringsåtgärder som prioriteras.
 Andra prioriteringar: Andra prioriteringar kan bero på en mängd orsaker. Exempelvis kan det
vara stabilitet i produktionen, tidsmässiga aspekter och sådant som berör den ekonomiska
vinsten i större grad än energianvändningen.
 Informationsbrister och informationsasymmetrier: Informationsbrist kan uppstå på flera
nivåer. De flesta företag är medvetna om att det från offentlig sektor är önskvärt med
energieffektivisering och en minskad energianvändning. Vad som däremot uppgetts är att
företag inte känner till de egna fördelarna eller att de inte lägger någon större vikt vid
informationen då de misstror avsikten. Således finns det aktörer som har svårt att förmedla
information och asymmetrier kan därför uppstå mellan aktörer.
 Varierande ambitionsnivå: Företag har kommit olika långt i sin medvetenhet för energifrågor
och det återspeglas också i deras ambitionsnivå. Vidare kan ambitionen variera mellan nätverk
och deltagande personer, vilket kan bero på möjligheten att utföra något hos den egna
verksamheten.
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Intern kompetens: Kompetens är en resursfaktor som kan variera med deltagarna. Tekniskt
kunnande och kunskapen att arbeta strukturerat med energifrågor varierar ofta mellan de som
deltar i nätverk.
Befintliga nätverk: Det anses fördelaktigt att bilda ett energinätverk utifrån ett redan befintligt
nätverk alternativt mellan företag som redan har kontakt med varandra.

Externa faktorer
 Energipriser: Kostnaden för energianvändningen påverkar om företag arbetar med sin
energianvändning.
 Påverkan från lagar och styrmedel: I kapitel 2 gavs offentliga anledningar till energinätverk där
energieffektiviseringsdirektivet och en ökad energitillsyn enligt miljöbalken ses som skäl till att
nätverk finns och bildas i framtiden.
 Finansieringsmöjligheter: Finansieringen påverkar möjligheten till att bilda ett nätverk. Ett
nätverk kan antingen vara självfinansierat av deltagarna, en branschorganisation eller från
offentlig sektor.
 Agerande från myndigheter och offentliga aktörer: Ett stort antal av de kartlagda nätverken är
administrerade eller beroende av offentliga aktörer på något sätt.
 Kartläggningsstöd: EKC och annat stöd till kartläggningar har förekommit i flertalet nätverk.
 Extern kompetens: Utförda konsulttjänster inverkar på nätverkets resultat. Specialiseringar
hos konsulter förekommer inom olika områden.
Avgörande framgångsfaktorer
 Engagemang: För att ett nätverk ska erhålla önskad effekt krävs ett aktivt deltagande och
engagemang av deltagarna. Det framkom i förstudien att företag är effektivare om de känner
att de är med och driver frågan själva och att de litar mer på kollegor vid informations- och
kunskapsutbyten.
 Informations- och kunskapsutbyten: Oavsett syfte är det viktigt med informations- och
kunskapsutbyte inom nätverket för att det ska fungera.
 Administration: samtliga nätverk har någon form av övergripande administration.
 Antal deltagare: Antalet deltagare påverkar ett effektivt utbyte i nätverksgrupper. I förstudien
rekommenderas det att antal deltagare bör vara runt 10 och i arbetets kartlagda energinätverk
krävs ofta ett minsta deltagarantal på minst 5 företag.
 Strukturerat arbete: För att uppnå bestående effekter hos företagen underlättar det om ett
strukturerat arbete kan tillämpas och införas. Flertalet nätverk ämnar införa en förenklad form
av energiledningssystem för att uppnå ett ständigt förbättringsarbete hos deltagarna.
 Tidsaspekter: En vanlig orsak till att företag inte kan delta i nätverk eller nätverksaktiviteter är
på grund av bristande tid.

6.2.2 Steg 3. Energinätverkens gemensamma beståndsdelar.
I steg 3 utformas tabeller över den införskaffade informationen för de nätverksformer som har fler än
ett nätverk. Utformningen är inspirerade från verksamhetslogiken utförande från ESV (2007).
Tabellerna gör inget anspråk på att täcka in de allra minsta detaljerna från nätverken. Därmed återges
endast den information som anses viktig för att kunna genomföra utvärderingen, utefter skillnader
eller likheter bland nätverksformerna.
Beståndsdelarna och faktorer för de regionala strategiska nätverken, de strategiska nätverken och de
alternativa nätverksformerna kan ses nedan i Tabell 12, Tabell 13 och Tabell 14. Observera att en
prestation kan bero på en eller flera aktiviteter samt att en aktivitet kan ha bidrag till flera prestationer.
Sambanden tydliggörs i nästkommande två avsnitt för steg 4 och steg 5.
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Tabell 12. Identifierade faktorer och beståndsdelar för de regionala strategiska nätverken.

Resurser

Hur?
Aktiviteter

Finansiellt
stöd

Nätverksbildande

Administration

Utse
koordinator

Energi- och
klimatrådgivare
Intern
kunskap
Extern
kunskap
Konsultarvode
Muntligt avtal

Möten
Föreläsning
Seminarium
Utbildning
Besök och
rådgivning
Platsträffar
Branschanpassning
Konsulttjänster
Kartläggningsinformation
Åtgärdsinformation
Teknikstöd

Vad?
För vem?
Prestationer Målgrupper

Vad ska åstadkommas? Varför?
Kortsiktiga Medellånga Långsiktiga
effekter
effekter
effekter

Kvantifierad
energianvändning

Upplysta
deltagare

Utförda
åtgärder

Engagerade
deltagare

Metodutveckling

Kompetensutveckling

Planerade
åtgärder

Antal
möten

Uppföljning

Mätningar
Åtgärdsförslag
Informationsoch
kunskapsutbyte
Mötesdeltagande
Avstämning
Fått stöd till
kartläggning
Bransch
anpassat
utförande

SMF
Industriföretag
Energi- och
klimatrådgivarna
Konsulter
Energisamordnare
Landsbygdsbutiker
Lantbrukare
Kommuner
Branscher
Turistföretag
Maskinförare

Deltagande
företag
Energikartläggning
Potentialbedömning
Expertgrupp

Goda
exempel
Strukturerat
arbetssätt
Energikartläggning
Energianalyser
Ökad
initiativkraft
Nyckeltal

Stöd till
analys och
åtgärder
Workshops
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Minskad
energianvändning
Effektivare
energianvändning
Systematiskt
arbete
Resultatspridning
Energiledningssystem
Minskade
kostnader
Ökad
konkurrenskraft
Bestående
nätverk

Tabell 13. Identifierade faktorer och beståndsdelar för de strategiska nätverken.

Hur?
Aktiviteter

Resurser

Vad?
För vem?
Vad ska åstadkommas? Varför?
Prestationer Målgrupper Kortsiktiga
Medellånga Långsiktiga
effekter
effekter
effekter

Finansiellt
stöd

Nätverksbildande

Utbyte av
erfarenheter

SMF

Administration

Utse
koordinator

Samverkansavtal

Tillverkandeindustrier

Möten

Mätningar

Föreläsning

Bransch
anpassat
utförande

Deltagaravgift
Externt stöd
Intern
kompetens

Seminarium

Närvaro avtal

Utbildning

Konsult

Platsträffar

Avsiktsförklaring

Branschanpassning

Metoder och
verktyg

Konsulttjänster

Energi- och
klimatrådgivare

Kartlägga
best practice
Kartläggningsinformation

Utbildad
intern
koordinator

Branscher

Turistföretag
Service- och
handelsföretag
Fjäderfäbranschen

Stöd till
analys och
åtgärder

Upplysta
deltagare

Utförda
åtgärder

Engagerade
deltagare

Metodutveckling

Antal
samarbetsavtal

Sparade kWh

Effektiv
energianvändning

Modell för
branschnätverk och
samverkan

Sparade
kWh från
spridning

Ökad beslutskapacitet hos
beslutsfattare

Workshops

Energikartläggning

Fått stöd till
kartläggning

Potentialbedömning
Engagemang

Åtgärdsinformation

Handlingsplan

Ökad
genomförandekompetens
Energianalys

Expertgrupp

Minskad
energianvändning

Överenskommelse om
åtgärder
Förankrad
samverkan

Energiledningssystem
Stärkt
konkurrenskraft
Spridning
till andra
aktörer

Strukturerat
arbete
Nyckeltal

Bestående
nätverk

Stärkt
energifråga
Investeringsplan

Sprida
nätverksmodeller

Goda
exempel

Tabell 14. Identifierade faktorer och beståndsdelar för de alternativa nätverksformerna.

Resurser

Hur?
Aktiviteter

Vad?
För vem?
Vad ska åstadkommas? Varför?
Prestationer Målgrupper Kortsiktiga Medellånga Långsiktiga
effekter
effekter
effekter

Finansiellt
stöd

Nätverksbildande

Utbyte av
erfarenheter

Administration

Utse
koordinator

Mätningar

Deltagaravgift
Konsulter
Externt stöd
Intern
kompetens
Energi- och
klimatrådgivarna
Avtal
Överenskommelse

Möten
Utbildning
Föreläsningar
Kurser
Seminarium
Energiutredning
Utbilda
energiutredare

Upplysta
deltagare

Utförda
åtgärder

Engagerade
deltagare

Återrapportering

Energikartläggning

Strukturerat
arbetssätt

Kompetensutveckling

Nya
innovationer

Nätverksforum

Finansieringslösningar

Samverkan

Energikrav

Fått stöd till
kartläggning

Enkla
energibesparingar

Energibesparing

Möten
Bransch
anpassat
utförande
Utbyte av
erfarenheter
och kunskap

SMF
Branscher
Befintliga
nätverk
Landsting
Energibolag
Kommuner

Stöd till
analys och
åtgärder

Expertgrupp
Förhöjd
kunskap
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Ligger i
framkant
Goda
exempel
Nyckeltal

Stärkt
konkurrenskraft
Främja
förnybar
energi
Tillväxt
Energiledning
light
Energiledningssystem
Sprida kunskap

6.2.3 Steg 4. Energinätverkens logik i schema.
I steg 4 har en schemaillustration konstruerats över flöden och samband, vilket utgår från
tabellindelningen i steg 3. Då det inte skulle bli någon större skillnad mellan de olika nätverksformerna
har en gemensam illustration valt att göras. Detta påverkar inte sambandsbekräftandet i det femte
steget eftersom det görs utifrån tabellerna med stöd från den schematiska figuren. Ett par av
skillnaderna mellan nätverksformerna tydliggörs i figuren genom färgkodning. En förklaring av
färgkodningen kan ses i nedanstående punkter




Svart text innebär att det är minst två nätverksformer som innehåller samma eller en
motsvarande beståndsdel i sin verksamhet.
Lila text att det endast är de regionala strategiska nätverken som har en sådan beståndsdel.
Röd text att det endast är de strategiska nätverken som har en sådan beståndsdel.

De alternativa nätverken är undantaget från färgkodningen då dessa nätverksprojekt har tendenser till
att likna både de regionala strategiska nätverken samt de strategiska nätverken. Beståndsdelarna hos
de alternativa nätverken täcks därför delvis in av figuren, vilket gör att den anses representativ även
för dem. Läsaren bör också komma ihåg att även om beståndsdelar är liknande eller likadana är det
inte säkert att de har genomförts på exakt samma sätt eller genererat liknande resultat.
Den schematiska illustrationen kan ses i kommande Figur 5 där flödet för genomförandet går från
vänster till höger. Det är dock inte alltid som diskussionen behöver göra det då det är vanligt att ett
nätverksprojekt först fokuserar på det långsiktiga effektmålet och hur det ska kunna realiseras.
Verksamhetsantaganden i figuren bör ses som mer eller mindre aktiva genom hela flödesprocessen
ända fram till de långsiktiga effekterna och det fortsatta arbetet. Påverkan genom processen kan även
finnas från externa faktorer och aktörer samt hos de indirekta målgrupperna.
Illustrationen syftar till att skapa en förståelse över hur beståndsdelar i nätverken hänger ihop med
varandra. Lägg dock märke till att effekten energikartläggning finns både som kortsiktig och medellång
effekt. Anledning till det är för att energikartläggning har varierande uppmärksamhet mellan olika
nätverk. Detta då en del nätverksprojekt syftar till att genomföra kartläggningen kortsiktigt hos
deltagarna och andra nätverksprojekt till att den ska ske på medellång sikt eller till och med på lång
sikt. Energikartläggningen är dock inte med på lång sikt eftersom den inte ses som en långsiktig effekt
i sammanhanget. Dessutom uppkommer resultat inte alltid samtidigt för samtliga företag, om ens alls.
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Figur 5. Schematisk illustration över beståndsdelar från de tre nätverksformerna.

6.2.4 Steg 5. Bekräfta sambanden i energinätverken
I steg 5 kommer flödet i schemat och tabellerna att bekräftas för respektive nätverksform. Detta görs
genom att beskriva vilka effekter som nätverken inom de olika nätverksformerna har uppfyllt.
Upplägget på bedömningen och sambandsresonemanget görs enligt ordningsföljden på nedanstående
punkter för de tre nätverksformerna.





Resurser
Aktiviteter
Prestationer
Resulterande effekter.

Bedömningarna av nätverksformerna baseras på information från kartläggningsresultatet, Bilaga D och
Bilaga E med utgångspunkt ifrån tabeller och Figur 5 från steg 3 respektive steg 4. Fetmarkerade ord
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belyser och utgörs av resurser, aktiviteter, prestationer och resulterande effekter. Dessutom
förekommer fetmarkerade ord som av författaren anses vara betydande att uppmärksamma för
respektive energinätverk och nätverksform.
Samband i de regionala strategiska nätverken
Samtliga av de regionala strategiska nätverken är finansierade av offentlig verksamhet av något slag.
Vanligast är att Energimyndigheten varit med och delfinansierat dessa projekt och därefter har stöd
från länsstyrelser påträffats och då ofta i kombination med varandra.
En egenhet som har påträffats hos ett av de regionala strategiska nätverken gäller för Informationsoch utbildningsprojekt för ökad energieffektivisering där en särskild konsultavgift har kunnat
identifieras. Det särskilda med avgiften är att den gäller för en gemensam konsulttjänst för nätverket
och inte för att deltagarna har plockat in en egen konsult för att exempelvis utföra en enskild
energikartläggning, som de normalt sett bekostar själva.
En administration för projektens nätverksaktiviteter har funnits/finns i samtliga nätverksprojekt. Det
är dock oklart hur administrationen sker efter projektavslut för de nätverk som väljer att fortsätta med
ett utbyte. Detta då ingen av de studerade rapporterna uppgivit någon sådan information. Det
framkom i förstudien att i de flesta energinätverk som fortsätter har mötestätheten minskat och utan
administration upphör nätverket efter en tid.
Att använda sig av energi- och klimatrådgivarna i nätverken har gjorts som en resurs men också för
att utbilda och kompetensutveckla dem. Flertalet projekt som inte är med i kartläggningen, eftersom
de inte administrerat nätverk, har dessutom haft energi- och klimatrådgivarna som en direkt målgrupp.
Syftet i dessa har varit att rådgivarna ska bli bättre på att bilda nätverkskontakter med företag. Exempel
på regionala strategiska projekt som använt sig av eller utbildat energi- och klimatrådgivarna i samband
med energinätverk är Energieffektivisering av Landzbygdsbutiker, Energismarta företag och
Energismarta landsbygdsföretag, Energieffektiva företag, EnergInVäst Arena för energieffektiv industri
i Västra Götaland samt Energiledningssystem i små och medelstora företag i Västernorrland,
Intern kunskap har funnits i mer eller mindre utsträckning för samtliga nätverksprojekt då ett krav i
kartläggningen är att gemensamma möten av någon form ska ha skett där kunskap och erfarenhet
utbyts. Intern kunskap kan även variera kraftigt med storlek på deltagande företag och efter vilka
personer som deltar från företagen.
Extern kunskap har ofta förekommit i form av konsulter alternativt personer som kommit utifrån för
att föreläsa i nätverken om specifika områden. Enskilda energikartläggningar har utförts av konsulter
som ibland även deltar i nätverken. I regel bekostas dessa energikartläggningar av respektive
deltagare och då ofta med finansiellt stöd från EKC. Andra varianter för deltagare som inte kan erhålla
stöd från EKC är att de har erbjudits grattis kartläggningar. I Energi i industrin i Kronobergs län och
Blekinge län erbjöds exempelvis deltagande turistföretag gratis energikartläggningar. Det har även
förekommit rådgivning för att företag själva ska kunna genomföra energikartläggningar alternativt en
form av energisammanställningar som bland annat gjordes i Energigården.
Nätverksbildandet uppges av flera projekt som svårt och flera projekt listar anledningar till att företag
valt att inte vara med. Vidare är det svårt att avgöra om någon nätverksbildande aktivitet har fungerat
bra eller dåligt. Det finns projekt som har identifierat problemet genom att ha aktiviteter för hur
företag ska kontaktas på ett bra sätt. Enligt koordinatorn för Energieffektiva företag hölls bland annat
utbildningar för energi- och klimatrådgivare i hur de skulle kontakta företag, med avsikten att bilda
”kluster”. Andra projekt har istället vänt sig till en mängd företag, vilket Energismarta företag och
Energismarta landsbygdsföretag gjorde när samtliga företag inom Dalarnas län kontaktades. Några
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nätverk har även tydligt inriktat sig på specifika branscher och därmed haft givet vilka deltagare som
de eftersöker. Exempelvis har BränsleEffektiva Skogsföretag samt Energigården inriktat sig på
skogsföretag respektive lantbrukare.
BränsleEffektiva Skogsföretag har särskilt inriktat sig mot maskinförare och bränsleanvändning som
angreppsområde. Att det specifikt är bränsleanvändningen som angrips gör det unikt bland de
identifierade nätverken. Tyvärr framgår det inte hur många företag som BränsleEffektiva Skogsföretag
inriktar sig mot och det återstår att se då projektet är pågående.
Problem med nätverksbildandet kan inte enbart bero på förfarandet hos nätverken. Detta eftersom
det råder olika förutsättningar. Ett par av dessa förutsättningar kan ses exemplifierade i avsnittet för
steg 2 under verksamhetsantaganden samt externa faktorer.
Det upplevs av författaren som att de planerade aktiviteterna sker, sett bland de regionala strategiska
nätverk som har studerats. Till exempel har möten, utbildningar, besök och rådgivning ingått hos
samtliga energinätverk. Flera aktiviteter kan dock ses som något bristfälliga och då särskilt för projekt
vars huvudsyfte inte är att bilda nätverk med kunskapsutbyten. Exempelvis uppgav koordinatorn för
Energieffektivisering av landzbygdsbutiker att nätverket haft 4-5 träffar med blandat deltagande, vilket
innebar att det inte behövde vara samma deltagare på varje träff. Det framgår i beskrivningen för
Energiledningssystem i små och medelstora företag i Västernorrland att 14 utbildningstillfällen kring
Energiledning light är planerade, vilka ska fördelas på 7 kommuner och som är tänkt att informera 50
företag varav minst 18 förväntas införa Energiledning light med visst stöd. Stödet kan tillhandahållas
till deltagare om det behövs av den administrerande organisationen.
Nätverk har även haft föreläsningar och seminarium vid behov. Nätverk som har haft det är bland
annat Informations- och utbildningsprojekt för ökad energieffektivisering, Energinätverk för
industriföretag och Energieffektiviseringsprojekt i Halland med flera.
Deltagare uppges i de allra flesta energinätverken vara eller ha blivit upplysta. Detta innebär att
prestationerna information och kunskapsutbyte antas ha genomförts någorlunda väl. Mer oklart är
om information gällande energikartläggning samt information för åtgärder haft önskad och tydlig
effekt, eftersom bristen på redovisat resultat är påtaglig hos de regionala strategiska nätverken.
Informations- och kunskapsutbyte för åtgärder och kartläggningsresultat uppges av respondenter och
i slutrapporter fungera bra i flera nätverksprojekt. Företag uppges bland annat dela med sig av
information till varandra och diskuterar åtgärder, enligt källor till Energi i industrin i Kronobergs län &
i Blekinge län samt Informations- och utbildningsprojekt för ökad energieffektivisering. Särskilt tydligt
är det för Testpiloter i praktisk energieffektivisering där information delas via deras hemsida.
Sammantaget har prestationer uppnåtts för de allra flesta projekten men då i varierande kvalitet och
omfattning, vilket resterande stycken delvis återkopplar till i sin effektbedömning.
De regionala strategiska nätverken har uppfyllt de flesta kortsiktiga effekterna. Exempelvis har
deltagarna blivit upplysta, ett minsta antal möten har genomförts, även om det enligt författaren är
varierande kvalitet. Kompetensutvecklande aktiviteter har förekommit och nätverksprojekt har på ett
eller annat sätt informerat och försökt motivera företag att göra energikartläggningar.
EnergInVäst Arena för energieffektiv industri i Västra Götaland är ett projekt som precis faller innanför
kraven för att få vara med i kartläggningen eftersom nätverksaktiviteter är något oklara. Projektet i sig
följde inte upp resultat för själva utbytet mellan företag men ändå uppgavs företagsnätverk vara av
framtida betydelse att stödja när det nya energieffektiviseringsdirektivet träder i kraft.
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När det kommer till uppföljningsaktiviteter och kontroll av resultat från de olika projekten är det
varierande kvalitet och effekter har sällan kvantifierats. En vanlig orsak till det uppges ofta vara att
effekter inte har kunnat följas upp då de syns över en längre tidsperiod, som aktuellt projekt inte
sträcker sig över. Exempelvis anges det redan i förväg av de två pågående projekten
Energiledningssystem i små och medelstora företag i Västernorrland och Energiledningssystem för
lokal utveckling/Energiledning Light. Båda projekten syftar till att följa upp resultat via enkäter efter
ett års tid samt att sprida goda exempel från uppföljningen.
Fall finns där resulterande effekter till viss del har följts upp men inte blivit sammanställda för själva
nätverket. Exempelvis har Energieffektivisering av Landzbygdsbutiker utfört en telefonuppföljning där
det kontrollerades om butikerna utfört åtgärder eller ej. Vidare uppgavs det av koordinatorn vara för
att kunna jämföra energianvändningen mellan butiker i kWh/m2. Resultat kommer ofta fram olika
snabbt för deltagare. Inom de två nätverken som existerade i Informations- och utbildningsprojekt för
ökad energieffektivisering redovisades åtgärder i den mån möjligt i slutrapporten. Det är också projekt
som uppger att de har samlat in eller har för avsikt att samla in goda exempel, vilket görs i
marknadsföringssyfte och för att uppnå spridningseffekter. Detta uppgavs bland annat i
projektbesluteten för de pågående projekten Testpiloter i praktisk energieffektivisering och
BränsleEffektiva Skogsföretag.
Undantag finns där projekt har redovisat någon form av besparing eller energianvändning för hela
projektet/nätverket. Exempelvis har Energismarta företag och Energismarta landsbygdsföretag
sammanfattad den energibesparing som projektet sannolikt har medfört i MWh och Energieffektiva
företag hade krav om att deltagande företag skulle utföra minst en åtgärd, vilket även det
uppskattades som en sammanställd effekt av koordinatorn (resultatet berodde dock övervägande på
en enskild åtgärd).
Två av projekten syftar särskilt till att uppnå ett strukturerat arbetssätt för energianvändning och
energieffektivisering, vilka är de pågående projekten Energiledningssystem i små och medelstora
företag i Västernorrland samt Energiledningssystem för lokal utveckling/Energiledning Light. Detta
genom att introducera och försöka föra in ett användande av Energiledning light hos deltagarna.
I enstaka projekt uppges det att nätverk har blivit bestående alternativt att de fortsatt utbytet en
begränsad tid efter att projektet upphört. För Energi i industrin i Kronobergs län och Blekinge län
uppgavs det i slutrapporten att 2 av 4 nätverk fortsatt utbytet efter projektslutet. Uppföljning gjordes
även för deltagarnas åsikter där de sades vara positiva till det gemensamma utbytet som skett inom
nätverksgrupperna.
Intressant i det pågående projektet Testpiloter i praktisk energieffektivisering är att det utöver en
redovisning av energieffektiviseringen i kWh även ska göras en utvärdering kring jämställdhet,
integration och mångfald. I lägesrapporter för projektet kan en lista studeras där det framgår kön och
eventuell utländsk bakgrund på deltagare.
Samband i de strategiska nätverken
Flertalet resurser, aktiviteter och prestationer för de strategiska nätverken är desamma som för de
regionala strategiska nätverken, se steg 4 och Figur 5. Med anledning av det återges inte generella
samband i någon större grad. Istället återges skillnader mellan de två nätverksformerna som
uppfattats av författaren.
Samtliga strategiska nätverk har erhållit/erhåller projektstöd från Energimyndigheten. Exempel på
andra finansiärer är länsstyrelser, regionförbund, landsting, branschorganisationer samt deltagande
företag i form av deltagaravgift och avsatt tid. Ett undantag finns för den offentliga finansieringen och
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det är Ett flertal projekt för energieffektivisering som har haft en avgift för deltagarna om inte ett
offentligt projektstöd funnits i de nätverk som administrerats, enligt koordinatorn.
En skillnad hos resurserna i de strategiska nätverken är att de alltid har någon form av avtal för sina
deltagare. Avtalen kan handla om närvaro eller själva avsikten med deltagandet i nätverket. Särskilt
speciellt är att Branschvis EnergiEffektivisering, BEE avser att ta fram en form av samverkansavtal för
sina deltagare, vilket framgår i projektbeslutet.
Vidare avser Branschvis Energi Effektivisering, BEE att utse en energicoach som erhåller särskild
utbildning. Detta för att energicoachen sedan ska kunna vara med och administrera funktioner i
nätverket som denna deltar i. Speciellt för detta projekt är att det skriftligen har preciserats en strävan
att förhöja beslutskapaciteten för åtgärder hos ledningen för de deltagande företagen och den
tekniska kompetensen hos berörd personal. Vidare är avsikten i projektet att upprätta handlingsplaner
och investeringsplaner för åtgärder.
Författaren har lagt märke till är att de olika avtalen tycks medföra att energianalyser och
energikartläggningar generellt förväntas ske som en kortsiktig effekt hos de strategiska nätverken.
Detta till skillnad mot de regionala strategiska nätverken som uppfattas ha energianalyser och
energikartläggningar som medellånga effekter, se kommande kapitel 7 och diskussionen för
utvärderingen.
För Ett flertal projekt för energieffektivisering är det svårt att göra en sambandsbedömning av specifika
effekter då koordinatorn återgav samlad information för sina administrerade nätverksprojekt.
Generellt är utförande och uppföljning ändå utfört på samma sätt i dessa nätverk. Bestående nätverk
uppgavs sällan ha uppkommit. Resultatmässigt brukar en effektbedömning ske i form av nyckeltal som
relateras specifikt till varje deltagare energianvändning. Vidare brukar goda exempel plockas fram från
nätverken i marknadsföringssyfte.
Två av de strategiska nätverken är inte avslutade men trotts det har en tydligare målsättning att
sammanställa effekter i form av kWh identifierats för dessa projekt av författaren. Detta anses bland
annat gälla för Branschvis Energi Effektivisering, BEE som har tydliga uppföljningsmål för såväl effekter
som för aktiviteter. Även i det andra projektet Utveckling/spridning Tranås/Eskilstunamodellen finns
ett tydligt effektmål.
Energieffektiv region Västra Götaland från år 2004 är det tidigaste energinätverksprojektet som
identifierats i kartläggningen. Inom projektet ingår det tre branschnätverk där potentialen för hela
branscherna identifierades samtidigt som det för nätverken framgår effektresultat från
energikartläggningar. I övrigt ingår exempel på åtgärder och vilken förväntad energianvändning de
resulterar i på kort sikt. Enligt slutrapporten erhöll de tre nätverken bra resultat även om målet att
införa energiledningssystem misslyckades.
Uthållig kommun Näringsliv var inriktat mot att försöka bilda nätverk inom 6 kommuner. Resultat blev
att 3 kommuner kom igång med att bilda nätverk varav energibesparing endast kunde uppvisas för 1
nätverk inom projekttiden. Även om inte samtliga deltagare uppnådde resultat sammanfattades
energibesparingen till drygt 1,5 GWh. Intressant är att ungefär hälften av finansieringspengarna
återfördes till Energimyndigheten som outnyttjade medel, vilket inte har påträffats för något annat
nätverksprojekt.
Avsikten med spridningseffekter är tydligare hos de strategiska nätverken. Exempelvis fanns en klar
avsikt hos Energieffektiv region Västra Götaland att sprida nätverkskonceptet till ytterligare
branscher. Detta då projektet hade kontakt med ytterligare 7 branscher som metoden sedan avsågs
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att spridas till efter att den testats inom tre utförande branscherna. Hur detta gick är dock oklart.
Vidare är Utveckling/spridning Tranås/Eskilstunamodellen huvudsyfte att sprida två koncept som
redan är delvis utarbetade bland annat inom Ett flertal projekt för energieffektivisering. För Branschvis
Energi Effektivisering, BEE finns dessutom en potential uppskattad för spridningseffekter i regionen
och den arbetsmodell som de ämnar utveckla.
Samband i de alternativa nätverksformerna
Den återstående sambandsbedömningen av de alternativa nätverksformerna koncentreras kring
egenheter som påträffats. Efter samma beskrivningsordning som för de andra två nätverksformerna.
Energikrav i Norrlands landsting var finansierat via ett EU-projekt men är i nuläget självfinansierat av
de fyra landstingen som deltar. Övergripande administration för nätverket sköts numera av Sweco. De
två nätverken ENGINE, Networking Companies och ENGINE, IDC Skaraborg var också finansierade via
EU men även av Energimyndigheten samt Västfastigheter Västra Götalandsregionen och övriga
deltagande företag i form av egen tid och en deltagaravgift.
En varierande finansiering har skett inom Energikartläggning i företag samt KLIMP. Nätverket uppstod
som en effekt av att ett par företag sökte stöd till energikartläggning från Naturvårdsverket genom
KLIMP varpå det bildades en deltagargrupp mellan de företag som fick stöd. Vidare fick en kommunalt
anställd person, som även är respondent i fallet, lön för att administrera samordningen i det uppkomna
nätverket.
Finansiering för Projekt som delvis liknar nätverk har varit olika men då de har administrerats av
energikontoret i Örebro har finansieringen varit offentlig. Dessa nätverk har även ofta haft en
deltagaravgift som fyllt en symbolisk funktion genom att skapa engagemang, enligt koordinatorn.
För två av de alternativa nätverken Energikrav i Norrlands landsting och Nya Roller för Energibolagen
är målgruppsinriktningen landsting respektive energibolag. Den administrerande funktionen i dessa
två nätverk består därför till största delen av samordning snarare än att tillföra extern kompetens.
Administrationen sköts i nuläget av två externa konsultbolag, se Bilaga G.
Aktiviteter för utbildningar med tema för ventilation, värme, kyla, elanvändning med mera har hållits
inom ENGINE, Networking Companies och ENGINE, IDC Skaraborg samt i Projekt som delvis liknar
nätverk. För Energikartläggning i företag samt KLIMP var istället aktiviteterna koncentrerade kring att
ha ett kunskapsutbyte med varandra inom stödgruppen och när det behovet försvann upplöstes
gruppen.
Prestationer för de alternativa nätverken är inte alltid tydliga men den klart vanligast är någon form
av energikartläggning inom Projekt som delvis liknar nätverk, ENGINE, Networking Companies och
ENGINE, IDC Skaraborg samt för Energikartläggning i företag samt KLIMP
För Nya Roller för Energibolagen är det oklart vilka aktiviteter och prestationer som skett. Det
uppgavs av en respondent från det administrerande konsultbolaget att energibolagen delar
information med varandra. Målen för energibolagen har uppgetts svåra att mäta och något oprecisa.
Vidare ingår Nya Roller för Energibolagen som ett projektmål i det större styrmedlet för Uthållig
kommun som utvärderats i den stora styrmedelsutvärderingen utförd av Sweco (2014). Det nämns
dock inget om resultatet för energibolagens samverkan inom Uthållig kommun. Dessutom ses
energibolag som en indirekt målgrupp och fokus ligger inte på deras eventuella samverkan.
Effekter från Projekt som delvis liknar nätverk utgörs främst av goda exempel som sammanställs efter
respektive projektslut. Upplägget på flera av dessa nätverk har varit utformade som kursträffar där
informations- och kunskapsutbyten ofta förekommit. I ett sammanhang har även ett strukturerat
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arbetssätt försökt att införas med Energiledning light som verktyg. De flesta projekten har ändå ägnats
åt att företagen ska genomföra energikartläggningar, vilket av respondent uppgavs ha haft varierande
kvalitet oavsett om de utförts av en nätverksdeltagare eller av en konsult.
För ENGINE, Networking Companies och ENGINE, IDC Skaraborg uppges målen som var inriktade på
att utbilda, skapa motivation och att uppnå spridningseffekter vara uppnådda i slutrapporten. Det
påstås även finnas bilagor över effektredovisning från de utförda energiutredningarna som visar på
potentiella energibesparingar. Eftersom bilagorna inte var lättillgängliga och går det inte att bekräfta
några samband för uppnådda effekter.
För Energikrav i Norrlands landsting uppgavs det att energikrav har tagits fram samt att uppföljningen
sköts av konsultbolaget Sweco i form av ”energiverifikat”. Detta enligt intervjuad respondent på
konsultbolaget. Intressant är att uppföljning uppgavs göras vid dåliga resultat inom nätverket, vilket
sällan har exemplifierats i något av de studerade nätverksprojekten. Utförlig information om detta
finns dock inte att tillgå i arbetet vilket gör det svårt att bekräfta.
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7 Diskussion och kompletterande analys
I kapitlet förs en diskussion med kompletterande analys och jämförelse, uppdelat efter kartläggningen,
de större energinätverken, det bakomliggande utlysningsstödet samt de övriga energinätverken och
deras utvärdering. I övrigt förs diskussionen genom att delvis relatera till inledningen,
nätverksbakgrunden och teori från det teoretiska ramverket.
Syftet med kapitlet är att besvara F3, vilket ämnas göras genom diskussion och kompletterande
analyser över sådant som inte togs med eller gavs utrymme till i den tillämpade utvärderingen.
Exempel på sådant som inte analyserats tidigare i rapporten är de större energinätverken samt de två
nätverksformerna kluster och industridistrikt där endast ett energinätverk vardera identifierades.

7.1 Kartläggningen
Vid genomförandet av kartläggningen framkom flera insikter som dels berodde på de nätverk som
identifierades och dels efter vilken information som med rimlig tidsåtgång kunde kartläggas. Avsnittet
ämnar diskutera kartläggningsresultatet utifrån vad det har resulterat i för insikter.
Även om den tidigare genomförda förstudien var begränsad till SMF kunde det konstateras att det
förekommer otaliga varianter på energinätverk i Sverige med varierande utfall. Denna bild har utökats
ytterligare med arbetets kartläggning då ännu fler varianter på nätverksprojekt finns med i
kartläggningen. Främsta anledningen till det är att arbetet haft en bred definition på vad ett
energinätverk är. Det är möjligt att utöka omfånget på energinätverken ytterligare om rena
fastighetsnätverk tagits med i kartläggningen.
Metoden för att identifiera nätverk tillät intervjuer och samtal, informationsinsamlande från befintliga
dokument samt att kontakter vidarebefordrade och rekommenderade andra som kunde ha kännedom
om energinätverk, enligt snöbollssmetoden. Trotts detta utgörs administrationen hos de identifierade
nätverken övervägande av den offentliga sektorn. Generellt kan det ha berott på att kontakt med
personer som kunde ha kännedom om eventuella energinätverk inom konsultbolag visade sig svår och
tidskrävande. I de konsultkontakter som ändå togs var det ytterst få som resulterade i att identifiera
ytterligare energinätverk. En anledning kan också vara att utförandet delvis skedde hos
Energimyndigheten. Det ses dock inte som en nackdel att arbetet utfördes i samverkan med
Energimyndigheten då handläggare förmedlade information och kontaktuppgifter till konsulter och
organisationer. I de fall då energinätverk ändå identifierats via konsultbolag har samtliga erhållit stöd
från offentlig sektor alternativt initierats med någon form av offentlig finansiering. Att helt säkert slå
fast att det inte existerar nätverk som initierats från offentlig finansiering går inte. Utifrån den
kartläggning som utförts kan det dock påstås att de är ytterst ovanliga och inte lättillgängliga att
identifiera.
Administration har funnits i samtliga energinätverk som identifierats. Det existerar olika varianter där
administrationen sköts via en branschorganisation alternativt via en ansvarig person som samordnar
administrationen.
Ett stort antal referenser härrör från Energimyndighetens i form av beslut och slutrapporter. När det
gäller slutrapporter saknar dessa ofta ingående beskrivningar för själva nätverken och vad de resulterat
i. En orsak till det kan vara att själva projektet inte varit inriktat på att bilda nätverk även om dess
utförande bestått av nätverksaktiviteter. Nätverksaktiviteter anses kunna redovisas bättre i flera fall
då de inte borde vara svåra att sammanställa. Exempelvis borde kvantifieringar för eventuellt resultat,
antalet deltagare, antalet möten, utförda energikartläggningar, implementerade eller påbörjade
energiledningssystem samt antalet utförda eller planerade åtgärder vara enkelt att sammanställa.
Denna brist gäller dock inte enbart källor från Energimyndigheten.
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7.2 De större energinätverken
Energianvändningen hos de större energinätverken är mer omfattande än för de övriga
energinätverken. Vidare inriktar sig flera av dessa nätverk mot ett stort antal deltagare i hela branscher
vilket komplicerar en effektutvärdering av själva nätverken. Detta gör att dessa nätverk ofta haft andra
genomförande mål med sitt nätverkande. I kommande stycken görs kompletterande analyser över hur
de olika nätverken fungerar och hur de påverkar deltagare i energifrågor.
Enet-Steel och Energirådet utgör tillsammans det äldsta och längsta nätverket bland de större
energinätverken. Detta gör att projektet ses som en föregångare till de andra större nätverken.
Intressant från ENET-Steel är att det gick i tre etapper som dels resulterade i ett bestående energiråd
och fungerande energihandbok som används gemensamt av Jernkontorets medlemmar samt inom
ENIG. Egentligen var det först under den sista etappen av ENET-Steel som fokus låg på att sammanföra
energikunniga deltagare som ville träffas i gemensamma möten. Vidare är det energirådets
medlemmar som utgör det integrerade energinätverket som passar in i kartläggningen. Således kan
det hävdas att det var en tidskrävande process med många bakomliggande aktiviteter som behövdes
för att bilda nätverket. Energirådets aktiviteter inriktar sig på hela branschen vilket berör flertalet stora
och energiintensiva företag. Konsekvensen av det är att energirådet behandlar övergripande
energifrågor. Exempel på det är att sprida information, påverka energieffektiviseringsarbetet, berörd
lagstiftning och styrmedel samt att vara drivande i utvecklingsfrågor kring energiteknik.
Projektet ENIG inriktar sig på 8 branscher och alla dess medlemmar. Det gemensamma nätverkandet
utgörs annars av grupper inom ENIG som bland annat består av ett expertnätverk samt en
referensgrupp med företagsrepresentanter och personer från akademin. Det har inom ENIG
administrerats och genomförts mindre projekt där ett par av dessa har nätverkskaraktär. Inte minst är
det tydligt i kartläggningen då det förekommer energinätverksprojekt som syftar till att införa det
förenklade energiledningssystem Energiledning light som tagits fram inom ENIG. En funktion i ENIG är
också att de ska kunna hjälpa till med expertis i mindre nätverk. Det speciella med ENIG, enligt
författaren, är således att det fungerar som ett övergripande nätverk, som verkar horisontellt i den
övergripande organisationen men också vertikalt för att skapa och påverka andra mindre
energinätverk. I nuläget saknas det effektresultat för ENIG som håller på med nollmätningar och de
mindre projekten är inte avslutade ännu. Det skulle dock kunna vara av framtida intresse att studera
konkreta resultat som ENIG medfört specifikt i de mindre energinätverken.
EESI är det nätverksprojekt som mest liknar ett av de övriga nätverken i sin uppbyggnad och
aktivitetsutförande. Detta då EESI nätverksuppbyggnad är kring ett antal utvalda referensföretag som
i sin tur representerar potentialen hos sågverksindustrin. Intressant från EESI är att deltagarna själva
begärde att information och kunskap skulle delas inom gruppen. Detta ses som ett tydligt exempel på
att kollegor finner varandra trovärdiga och att kunskapsutbytet bidrar till företagsutveckling.
Utveckling har setts i form av att företag infört rutiner för att identifiera onödig energianvändning och
i form att intern innovation genom att sälja sin restråvara till fjärrvärmebolag. En baksida i projektet
är att 6 företag valde att dra sig ur på grund av resursskäl och andra prioriteringar.
Industrinätverket GeniAl inriktar sig på aluminiumbranschen med anledningen av att utveckla ett
energieffektiviseringssamarbete i en bransch som ofta utmärks av självständighet. Om detta blir
effektivt återstår att se även om det i slutrapporten för GeniAl 1 uppges ha fungerat bra hittills.
Flertalet resultat från GeniAl 1 utgör också en god grund för kunna erhålla lyckade resultat i projektets
slutskede. Intressant är att kartläggningsstatistiken som tagits fram är mer detaljerad än tidigare
statistik. Aktiviteten med stöd från EKC lades ned då specifik kunskap uppgavs behövas för att
genomföra den framtagna statistiken. Sammantaget är det talande för flera av de större
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energinätverken eftersom komplexiteten hos deltagarnas processer och energianvändning är stor.
Betydelsen av att effektivisera stödprocesser ska dock inte underskattas då det kan medföra
effektivitet och värdefullt engagemang.
Sammantaget är de större energinätverken inriktade på branscher och inte efter geografisk indelning.
Sannolikt beror det på att deltagarnas energianvändandeprocesser ofta är mer komplicerade än hos
de övriga energinätverken. De större identifierade nätverksprojekten administreras också främst av
organisationer och i nära samarbete med Energimyndigheten. Det är tveksamt om bestående nätverk
kan bildas inom hela branscher och om ett fortsatt kunskapsutbyte ska ske bör övergripande grupper
bildas likt Jernkontorets energiråd, vilket var en tidskrävande process.
I nuläget är det svårt att avgöra om något av de större nätverken är resursmässigt och effektmässigt
effektiva. Detta då det inte finns sammanställt resultat i form av energibesparingar som projekten har
medfört och det är endast ENET-Steel som är avslutat. Aktivitetsmässigt verkar det som att nätverken
fungerar bra bortsett från teknikupphandling som Sweco (2014) tar upp en del om i sin rapport. Vid
framtida projektslut ses en möjlighet att kunna utvärdera arbetssättet med nätverk ytterligare, om
uppföljningen inom respektive nätverk fungerar. En förutsättning för det är att konkreta
resultatfaktorer sammanställs. Vidare kan det vara svårt att göra detta enbart för nätverksaktiviteter
när deltagarna ofta påverkas av andra faktorer och styrmedel. EESI och GeniAl innehåller
avsiktsförklaringar eller närvaro- och redovisningskrav. Att ha någon form av avtal tros förhöja
chanserna till sammanställa konkreta resultat oavsett om de är lyckade eller inte, se kommande avsnitt
om utvärderingen av de övriga energinätverken.

7.3 Det bakomliggande Utlysningsstödet
I kommande stycken görs en återkoppling till utlysningsstödets funktionalitet som främjande av
energinätverk och om det kan anses tillräckligt för att styra nätverkens inriktning mot önskvärda
resultat.
Viktigt att komma ihåg när det gäller utvärderingen av det stöd som har utvärderats är att författaren
konstruerat utvärderingen med programteorin, utifrån ett energinätverksperspektiv. Detta gör det
svårt att säga något om stödets fulla effekt och hur det påverkar andra projekt som inte är
energinätverk. Stödet är det enda identifierade styrmedlet som direkt kan sägas stödja energinätverk,
vilket gör dess påverkan intressant att belysa och undersöka. Särskilt relevant är utvärdering eftersom
det påträffats energinätverksprojekt som bekräftar ett samband till utlysningsstödet.
Från utlysningsstödet går det som bekant att söka stöd till informations-, utbildnings- och
samverkansprojekt. Att stödet tillåter tre olika sorters projekt tros av författaren spela in på hur pass
ambitiösa energinätverken är som sökt stödet.
Ett par av de identifierade energinätverken har haft som mål att utveckla eller vidareutveckla en metod
alternativt arbetssätt som innefattar ett genomförande med samverkan och integration mellan
företag. Om den offentliga sektorn vill vara med och påverka utformningen och utvecklingen av dessa
arbetssätt och metoder förespråkas ett mer specifikt utlysningsstöd av författaren. Alternativt
tydligare information över vad som ska redovisas från projekt till projekt. Självklart går det också att
tillåta den stora variation av utföranden som i nuläget sker. Sannolikt kommer en variation av
energinätverkens utförande alltid att ske med eller utan inblandning. Faktum är att en klart
övervägande majoritet av energinätverken som kartlagts sannolikt aldrig hade uppstått utan ett
finansiellt stöd från den offentliga sektorn.
Det är sällsynt att konsulter administrerar energinätverk och om de gör det är det i samband med eller
på uppdrag av offentlig sektor. Om det har något att göra med utlysningsstödet är oklart. Krav finns
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ändå på att aktörer som kan söka stödet måste bestå av minst två aktörer, varpå aktörer kan vara
offentlig sektor, näringsliv, högskolor eller ideella organisationer. Att få in mer konsultdrivna
energinätverk av exempelvis energitjänsteföretag skulle kunna vara fördelaktigt rent resultatmässigt.
Konsultbolag tros kunna nå fram till deltagare med ett tydligare fokus på att det kan vara
kostnadseffektivt med energieffektivisering. Dessutom resonerades det i förstudien att konsultbolag
skulle vara mer benägna att följa upp effektmässiga resultat för att fylla ett kommersiellt
marknadsföringssyfte. Således rekommenderas det att en inriktning mot energinätverk drivna av
konsultbolag kan bli tydligare i ett framtida stöd för energinätverk. Ett förslag är att konsultbolagen
skulle kunna få stöd till att starta upp och driva ett nätverk under en begränsad tid. Efter den
begränsade tiden drivs nätverket förslagsvis vidare bland deltagarna med fortsatt administration eller
kunskapsstöd från konsultbolaget.
Det ställs krav på att redovisa effektmål i ansökningarna i form av kWh samt att de ska vara tydliga och
uppföljningsbara. Bland de pågående nätverksprojekten är det 3 energinätverksprojekt som redovisar
just potential/effektmål i kWh. Dessa nätverk är även sådana som fått stöd från utlysningen. Det anses
enligt författaren vara en förbättring från en utvärderande synpunkt. Detta särskilt då det är få nätverk
som redovisat eller bedömer någon effekt av energianvändandet. Det finns även utrymme till
förbättring genom att ställa krav på att redovisa kWh i slutrapporten för nätverksprojekten. Problem
kan uppstå om effekter syns på lång sikt och om effektiviseringar inte nödvändigtvis leder till en
minskad energianvändning. Vidare bör kvantifieringar kunna göras i större omfattning och relateras
till utförda åtgärder, planerade åtgärder, informations- och kompetenshöjande aktiviteter.
Sammanfattat har stödets nuvarande utformning sannolikt medfört en förbättring när det gäller att
redovisa kWh och uppföljning i ansökningarna men att det fortfarande finns ett visst utrymme till att
specifikt efterfråga uppföljningsresultat i slutrapporter.

7.4 De övriga energinätverken
I avsnittet behandlas utvalda aspekter från kartläggningen som inte tagits upp i övriga arbetet. Därefter
följer ett diskuterande avsnitt med jämförelse utifrån utvärderingen och nätverksformerna.
I kartläggningen lades det märke till att de övriga nätverksprojekten innehåller energinätverk med olika
ambitionsnivåer. Detta tros bero på att det finns en spridning i kunskap och medvetenhet hos
deltagande företag när det gäller energifrågor. Det är dock inte enbart företagens kunnande som utgör
en begränsande faktor. Administrationen hos nätverk spelar även den en avgörande roll. Exempelvis
syftade Uthållig kommun Näringsliv till att nätverk skulle bildas inom 6 kommuner där varje kommun
hade ansvar att få till nätverk. Resultatet blev som bekant att 3 kommuner kom igång med att bilda
nätverk varav effektmässigt resultat kunde redovisas från 1 nätverk. Sammantaget är det ett tydligt
exempel på att administrationen kan spela en avgörande roll eftersom det var olika administrationer
för varje kommun och olika personer som koordinerade själva nätverken.
Administrationens roll var något som studerades i förstudien där det fastslogs att oavsett
ambitionsnivå i ett nätverk kan den externa kunskapen som tillförs från administrationen eller
konsulter spela en avgörande roll för energinätverket och vad deltagarna utför. Det viktigaste anses
ändå vara att få igång en kommunikation och informationsutbyte mellan deltagare då informationen
sprids bättre och anses trovärdigare mellan deltagare, vilket i sin tur skapar ett större engagemang. I
slutänden kommer det alltid vara resurser och förutsättningar som avgör i vilken omfattning åtgärder
genomförs i ett nätverk, även om nätverket i sig hjälper till att utveckla och informera företag om sina
möjligheter.
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I kommande textstycken behandlas aspekter som inte utvärderats tidigare i arbetet. Detta delvis för
att komplettera analysen kring av de kartlagda energinätverken.
Vid karaktärsindelningen av nätverken var det endast ett kluster och industridistrikt som
identifierades, vilka är Nätverk inom Z-group respektive Nätverk för energieffektivisering. Valet att inte
ta med dem i utvärderingen gjordes för att de inte kan ses som representativa för nätverksformen på
egen hand. Som energinätverk är de ändå intressanta att analysera.
Det intressanta med Nätverk inom Z-group är att det pågått i tidsbestämda omgångar när ett behov
och intresse kunnat identifieras för energifrågor bland medlemmar i Z-group, enligt koordinatorn.
Vidare utförs administrationen av Jämtlands läns energikontor. Upplägget på nätverksomgångarna
fungerar som uppföljning men någon planerad uppföljning existerar inte även om det ingår för det
administrerande energikontoret att följa upp. Således är det oklart vilka konkreta effekter som
uppstår. Koordinatorn sade att ”hemläxor” och studiebesök är aktiviteter som förekommit. Karaktären
på nätverket anses av författaren vara informerande eftersom syftet har en övergripande karaktär där
målet är att deltagare ska använda energin effektivare, vilket underströks av koordinatorn att det inte
behöver betyda ett mindre energianvändande.
Nätverk för energieffektivisering är det enda nätverket där det av koordinatorn uppgivits att deltagarna
själva ordnar med finansiering av föreläsare och möten med varandra. Detta med viss hjälp av
administrationen från näringslivsutvecklingen i Vetlanda som kallas för NUVAB. Vidare existerar det
nätverk med olika ämnesområden inom NUVAB utöver energi. Nätverkens huvudsakliga effekt är att
de bidrar till företagsutvecklingen och att företag hjälper till att hålla varandra upplysta om
effektiviseringsfrågor. Själva tillämpningen av åtgärder är sedan upp till varje enskilt företag och dess
förutsättningar även om informativ assistans ges av administrationen och andra deltagare.
Möjligheten att överbrygga informationsbrister ses av författaren som goda i energinätverket. Detta
då kunskapsutbytet avgörs av deltagarna, vilket bör underlätta att information ses som trovärdig och
att den tas emot bättre av deltagarna.
I kartläggningen har det påträffats mindre nätverksprojekt som utförs av samma administration och
som delvis bygger vidare på varandra. Ett exempel på det är Branschvis Energi Effektivisering, BEE som
hänvisar till tidigare projekt som genomförts där bland annat Energismarta företag och Energismarta
landsbygdsföretag ingår. Flertalet av nätverksprojekten hänvisar även till tidigare genomförda
kartläggningsprojekt som inte är uppbyggda med gemensamma möten och erfarenhetsutbyten.
Således kan det liksom för de större energinätverken anses ta tid att bygga upp nätverksprojekt som
utför åtgärder och får bestående resultat. Intressant är även att flera administratörer väljer att gå
vidare från tidigare projekt genom att bilda just nätverksprojekt. Om det beror på offentlig påverkan
eller om nätverk är ett effektivt arbetssätt är svårt att avgöra. Faktum är ändå att vid genomförandet
av kartläggningen påträffades projekt som tycks gå mot att bli nätverksprojekt, vare sig de är vertikala
eller horisontella i sin uppbyggnad.
En del nätverk har haft specifika branschinriktningar. Bland annat har två nätverk haft
landsbygdsbutiker och ett annat har haft lantbrukare som inriktning. För specifika nätverk anser
författaren att det är bra om deltagarna har mycket gemensamt med varandra. När det gäller mindre
företag anses det fördelaktigt att utgå ifrån en geografisk indelning med intresserade deltagare och en
branschindelning endast om det är möjligt. Särskilt eftersom flera projekt skrivit och uppgett att det
varit problematiskt och tidskrävande att bilda nätverksgrupper.
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7.4.1 Utvärderingen av de övriga energinätverken med jämförelser
Om arbetet koncentrerat sig på att utvärdera ett par energinätverk hade specificerade utvärderingar
kunnat göras. Detta hade i sin tur inneburit att arbetet inte kunnat genomföra en kartläggning med
den avgränsning och omfattning som arbetet har använt sig av. Dessutom hade det krävts av
författaren att ta reda på mer specifik information för varje deltagande företag, vilket sällan framgår i
de referenser som har studerats. Följaktligen kan det sägas att flertalet slutrapporter inte innehåller
resultatredovisningar där effektiviteten hos energinätverket går att utläsa. Det förekommer ändå att
enskilda deltagare med goda resultat har lyfts fram i nätverksprojekt.
Tanken med samtliga energinätverk är att de ska medföra långsiktiga effekter. I utvärderingen
synliggörs det att de olika nätverksformerna är lika varandra när det gäller resursmässiga
förutsättningar att bedriva energinätverk. När det kommer till hur väl de lyckas eller hur snabbt
effekter uppstår skiljer de sig åt. Nedan följer en diskussion över skillnader med stöd ifrån
utvärderingen och en kompletterande jämförelse.
En aspekt hos energinätverken som gått bra att utvärdera är resurser som kunnat identifieras för de
allra flesta nätverken. Vidare har samtliga nätverksformer erhållit finansiella resurser från offentlig
sektor på något sätt. En administration har funnits/finns för samtliga nätverksprojekt. Hur
administrationen har gått till varierar. Arbetets fokus är dock inte att säga specifikt vilken
administration som är bäst utan snarare att belysa vad som generellt har fungerat bra för nätverken.
Då förutsättningar från nätverksprojekt till nätverksprojekt skiftar är det svårt att gå in på jämförelser
av intern eller extern kunskap även om det förekommit i samtliga nätverk. I förstudien och delvis i
arbetet framkom det från koordinatorer och rapporter att den externa kunskapen ibland är bristfällig
då konsultbranschen samt energi- och klimatrådgivare har varierande kunskaper kring
energieffektivisering. Ett väl administrerat nätverk kan motverka sådana brister. Detta genom att
kunskapsutbytet som sker i ett nätverk minimerar risken att samtliga deltagare exempelvis använder
konsulter med bristande kvalitet på sina tjänster. En del projekt har använt energi- och
klimatrådgivarna. Det har dock varit förvirrande om det varit för att utbilda och öka kompetensen hos
energi- och klimatrådgivarna eller hos deltagande företag.
Engagemang hos företag och deltagare har hävdats vara det viktigaste av flera koordinatorer och
rapporter. Själva nätverket med gemensamma aktiviteter uppges i sin tur vara det som leder till
engagemanget. En del nätverk har haft resurser i form av avgifter och avtal eller avsiktsförklaringar för
att skapa ett engagemang, vilket det diskuteras om i kommande stycken.
En uppfattning från förstudien och arbetet är att flera energinätverk har haft problem med
nätverksbildandet och därför använt sig av olika aktiviteter och angreppssätt. I förstudien studerades
nätverksbildande aktiviteter som uppgavs av koordinatorer. Förstudiens insikt var då att uppsökande
verksamhet med personliga besök var effektivast utifrån antal företag som kontaktades. Det
konstaterades även att uppsökande verksamhet är tidskrävande och att ett brett angreppssätt där
många företag kontaktas kan vara mer tidseffektivt. Eftersom det är ett problem som riskerar att
energinätverk inte bildas eller uppnår resultat anser författaren att projekt som söker finansiellt stöd
översiktligt kan undersöka möjligheterna till att bilda nätverk innan projektansökningar och finansiellt
stöd beviljas. Exempelvis kan telefonsamtal eller enkäter inledningsvis vara tidseffektivt varpå
informativ och uppsökande verksamhet kan tillämpas när finansiellt stöd beviljats.
Resterande aktiviteter med möten, föreläsningar och seminarium uppges av de allra flesta
administratörer och rapporter ha fungerat bra. Det är ändå inte alla som har kvantifierat och
rapporterat aktiviteter som medfört att bedömningar kunde göras i utvärderingen. Önskvärt är därför
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att framtida energinätverk uppmuntras till att genomföra aktiviteter som kan rapporteras tydligt och
är mätbara. Dessutom anser författare det viktigt att deltagarna är underförstådda till varför just dessa
aktiviteter genomförs. En tendens till detta tycks ses i besluten för de pågående energinätverken som
kartlagts, vilka uppfattas som tydligare i sina beskrivningar.
Det rapporteras delvis om prestationer från energinätverken. Dessa prestationer har inte kunnat
utvärderas i någon större omfattning även om de delvis kunnat påvisas utifrån resulterande effekter
som angetts för nätverksprojekten. Från en utvärderingssynpunkt rekommenderar författaren att
framtida nätverk blir tydligare med sina prestationer i återrapporteringen över vad som fungerat och
inte fungerat samt att det sätts i relation till uppkomna eller uteblivna effekter.
Följande stycken går mer in på nätverksformerna och resulterande effekter.
Avslutade strategiska nätverk är mer inriktade på att utföra åtgärder inom projekttiden än vad de
regionala strategiska nätverken är. Detta innebär inte alltid att de strategiska nätverken varit
framgångsfulla även om de i större grad uppvisar mätbara effekter för nätverken. En illustration mellan
effektresultat som kunnat identifieras för avslutade och pågående energinätverk kan ses nedan i Tabell
15. Märk att sammanställningen inte är efter antalet nätverksprojekt eftersom ett nätverksprojekt kan
innefatta flera nätverk. I tabellen anger 3/12 att uppföljd effekt har lyckats identifierats för 3 nätverk
av totalt 12. Intressant i tabellen är att de pågående nätverken samtliga uppgett ett mätbart effektmål,
undantaget för de alternativa nätverksformerna. De strategiska nätverken syftar mer till att uppnå
effektmålet under projekttiden än vad de regionala gör. Detta då det uppges i besluten att effektmålen
hos 3 av de pågående regionala strategiska nätverken inte kan följas upp inom projekttiden. Detta då
aktiviteterna är av en sådan karaktär att effekter först syns inom ett år eller ännu senare, enligt
rapporter från projekten Energiledningssystem i små och medelstora företag i Västernorrland,
Energiledningssystem för lokal utveckling/Energiledning Light och BränsleEffektiva Skogsföretag. Det
ska även kommas ihåg att det existerar goda exempel och andra typer av uppföljningar hos flera av de
avslutade nätverken men som inte kunnat studeras i de kartläggningskällor som arbetet använt sig av.
Tabell 15. Identifierade effektmätningar för avslutade nätverk och identifierade planer på effektuppföljning hos pågående
nätverk, indelat efter nätverksformerna regionala strategiska nätverk och strategiska nätverk samt de alternativa nätverken,
se Bilaga D och Bilaga E.

Nätverksform/Uppföljd effekt
eller effektmål
Regionala strategiska nätverk
Strategiska nätverk
Alternativa nätverk

Avslutade nätverk med
identifierad uppföljd
effekt i kWh
3/12
4/4
0/4

Pågående nätverk med
identifierade effektmål
relaterat till kWh
4/4
2/2
0/2

Både de regionala strategiska nätverken och de strategiska nätverken är inriktade på att uppnå
långsiktiga effekter hos deltagarna. Om det bäst görs genom att använda aktiviteter och avtal som
syftar till att uppnå mätbara effekter snabbare än aktiviteter vars effekter syns på längre sikt är oklart.
Särskilt då det endast gått att identifiera uppföljd effekt hos ett av de avslutade regionala strategiska
nätverken. Den bristande uppföljningen gör det därför inte möjligt att jämföra nätverksformerna
vidare med avsikt på effekter. Det återstår att se om bättre effektjämförelser kan göras efter att de
pågående nätverken genomfört sina uppföljningar. Ett allmänt resonemang förs dock nedan om
effekter och de olika nätverksformerna.
Den tydligaste skillnaden som kunde iakttas mellan de regionala strategiska nätverken och de
strategiska nätverken bottnar i deras karaktärsindelning där skillnaden är att de strategiska nätverken
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har någon form av avtal/kontrakt för deltagarna. Detta tros vara huvudorsaken till att de strategiska
nätverken syftar till att genomföra åtgärder under projekttiden och att aktiviteterna är av sådan
karaktär att de enklare kan mätas direkt.
Hos de avslutade regionala strategiska nätverken är syftet och målet generellt inriktat på att utföra
aktiviteter som informerar och kompetensutveckla deltagare kring energieffektivisering. De pågående
nätverksprojekten är i sin tur mer inriktade på att införa ett strukturerat arbetssätt av någon form där
bland annat förenklade energiledningssystem ingår. Vidare ser författaren två huvudinriktningar när
det gäller inriktningar på nätverk som är framtida eller pågående. Det första är att införa ett
strukturerat arbetssätt kring energifrågor i form av energiledningssystem, vilket främst representeras
av regionala strategiska nätverk. Det andra är att använda eller ta fram nätverksmodeller som syftar
till att deltagare utför åtgärder inom projekttiden, som i sin tur främst representeras av de strategiska
nätverken.
Om projekttiden iakttas har de regionala strategiska nätverken och de strategiska nätverken pågått i
ungefär 1-1,5 år, vilket har ett tydligt samband till den tid som projekten erhållit finansiering. Det kan
spekuleras i om projekttiden är kort, lång eller lagom. Exempelvis har nätverk som bygger vidare på
andra projekt påträffats. Vidare har en del projekt inte hunnit bilda nätverk eller blivit bestående efter
projektslut. Oavsett problem anser författaren att det är bra med en avstämningspunkt på 1-2 år för
nätverksprojekten eftersom det inte är motiverat att finansiera något som inte medför en
samhällsnytta. Administrationer som ändå behöver mer tid och finansiering kan lösa det genom att
anpassa sitt genomförande i etapper och kunna påvisa effekter från etapperna som resultat.
De alternativa nätverksformerna är inte lika varandra, vilket gör det svårt att säga något om dem som
en helhet eller dess effekter. Detta dels på grund av att de både påminner om de regionala strategiska
nätverken och de strategiska nätverken. I ENGINE, Networking Companies och ENGINE, IDC Skaraborg
fanns det uppgivet i slutrapporten att effektresultat skulle finnas i bilaga. Det identifierades ingen
sådan bilaga, vilket resulterade i att inga effektmätningar identifierades för de alternativa
nätverksformerna, se Tabell 15. Dessutom är det två av nätverken, Energikrav i Norrlands landsting
och Nya Roller för Energibolagen som innehåller två udda målgrupper sett utifrån kartläggningen.
Uppbyggnaden hos båda dessa nätverk är ganska generell men det är svårt att avgöra hur väl de
fungerar och vad de resulterar i då sådan information saknas. Det som i stort sett uppgavs var att
information och kunskap delas mellan deltagare. Sammantaget kan de alternativa nätverksformerna
inte behandlas som en helhet och bör ses som helt separata sinsemellan.
Sammanfattningsvis är författarens åsikt och uppfattning från utvärderingen följande: Om tydliga
effekter kan uppnås inom en projekttid bör det prioriteras eftersom tydliga effekter hos deltagare kan
medföra ett större engagemang och givande utbyte, vilket anses viktigt då projekttiden med finansiellt
stöd är begränsad. Dessutom anses konkreta resultat vara lättare att ta till sig och kommunicera mellan
deltagare. Detta innebär inte att nyttan med kunskapshöjande aktiviteter och strukturerade arbetssätt
är att förringa eftersom även de bidrar till företagsutvecklingen. Slutligen är det svårt att påvisa
betydelsen av regelbundna möten i utvärderingen av nätverken. Det finns enligt författaren ändå ett
visst samband i hur väl nätverksprojekt har lyckats i relation till antalet strukturerade möten.
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8 Slutsats & rekommendation
Slutsatsen grundar sig på kartläggningsresultatet, den tillämpade utvärderingen och den utförda
diskussionen med kompletterande analys. Prioriterade områden och rekommendationer kan ses
nedan, indelade efter utlysningsstödet och energinätverken.
Det bakomliggande utlysningsstödet
 Ett framtida utlysningsstöd bör skilja på de olika projekten, information-, utbildning- och
samverkansprojekt. Detta för att erhålla energinätverk med tydligare mål och uppföljning,
vilket även skulle kunna undvika den stora variationen av ambitionsnivåer.
 Det rekommenderas att utlysningsstödet görs synligare för kommersiella energitjänsteföretag.
 Det nuvarande utlysningsstödet tycks fungera bättre än sina föregångare eftersom pågående
energinätverk tydligare ha uppgett effektmål, oavsett nätverksform. Om det resulterar i
konkreta uppföljningar återstår att se.
De kartlagda energinätverken
 Styrkan med energinätverk är att information och kunskap lättare förmedlas, vilket det vittnas
om från koordinatorer och rapporter men även från deltagare i de fall rapporter innehållit
sammanställda åsikter från deltagare.
 Nätverk kan medföra en ökad innovationskraft och företagsutveckling bland deltagarna. Flera
rapporter lyfter fram deltagare som upptäckt nya användningsområden för resurser och nya
innovativa rutiner.
 Att nätverk initieras utan offentligt stöd förefaller sällsynt. Därför rekommenderas ett fortsatt
stöd i framtiden för att initiera nätverk.
 Innan finansiering ges bör det i förväg finnas en kännedom om möjligheten att bilda nätverk
med intresserade företag. Detta eftersom författaren ser det som den största orsaken till att
nätverksprojekt inte utför planerade aktiviteter.
 En förändring i de pågående nätverken har iakttagits då de har tydligare mål och beskrivningar
av hur genomförandet och uppföljning är tänkt att ske. I avslutade nätverk som inte har en
tydlig nätverksinriktning ses istället brister när det gäller struktur på möten samt uppföljningsoch utvärderingsaktiviteter för själva nätverket.
 Nätverk med avtal har haft en högre ambitionsnivå att utföra energikartläggningar eller att
implementera åtgärder under projekttiden än nätverk utan avtal. Detta eftersom strategiska
nätverk med någon form av avtal har en tendens att generera mer konkreta resultat och
tydligare uppföljning utifrån vad som studerats.
 Energinätverk som genomför energikartläggningar bör sammanställa resultat från dem.
 Om ett nätverk fortsätter beror på om deltagarna har haft ett positivt och givande utbyte med
varandra, vilket nödvändigtvis inte beror på konkreta resultat. Nätverk upphör utan en
administrerade funktion och ofta efter utförda aktiviteter.
 För större energinätverk är branschanpassning en fördel då expertkunskap är av betydelse för
att kartlägga energianvändningen och driva en innovativ företagsutveckling.
 Det rekommenderas att övriga energinätverk prioriterar engagerade deltagare, eventuellt via
avgift om nödvändigt, samt att de har möjlighet att träffas geografiskt för gemensamma
utbyten och därefter att de liknar varandra branschmässigt om möjligt.
 Energinätverk är en mognadsprocess där nätverksprojekt bygger vidare på bakomliggande
projekt eller från större nätverk som från ENIG.
 En trend av att sprida nätverksmodeller för energifrågor tycks ske, vilket görs för att företag
ska utföra konkreta åtgärder eller för att de ska införa strukturerade arbetssätt.
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8.1 Vidare forskning
I punktlistan nedan har förslag på vidare forskningsområden sammanfattats. Förslagen har uppkommit
genom arbetets begränsningar och insikter på vad som inte gått att genomföra.








Undersöka och jämföra resultatet av de pågående energinätverken som identifierats.
Undersöka möjligheten att införa standardiserad rapporteringskrav för energinätverk. Detta
eftersom det anses svårt att jämföra de kartlagda energinätverken.
Utvärdera nätverk som genomfört energikartläggningar och relatera det till om fler åtgärder
utförts i relation till enskilda energikartläggningar. För flera av de kartlagda energinätverken i
arbetet är detta dock inte möjligt.
Studera deltagares och vad de tycker att nätverket bidragit med, utöver annan påverkan.
Flertalet referenser har delvis gjort detta och det finns information att hämta från dem.
Studera nätverksformer för alternativa målgrupper, exempelvis energibolag eller landsting
som påträffats i kartläggningen.
Undersöka energinätverk i relation till industriell symbios.
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Bilaga A. Förstudiens kartläggningsbidrag
I denna bilaga framgår förstudiens intervjuade personer och identifierade nätverk, vilket tar formen av
informanter, koordinatorer och kort information. Först ges en beskrivning av de två sakkunniga
informanterna som intervjuades. Därefter följer två tabeller där den första innehåller intervjuade
koordinatorer och den andra tabellen de studerade nätverken.
Informant Peter Karlsson är ägare och grundare av energikonsultföretaget Industriell Laststyrning och
är även forskningsingenjör vid Linköpings universitet. Han har en bred och mångårig kunskap som
energikonsult och blev år 2009 utsedd till Årets Energirådgivare. Karlsson har också kommit i kontakt
med flertalet energinätverk genom sitt arbete.
Informant Gerard Tuenter från Energimyndigheten arbetar med energieffektivisering inom industrin.
Tuenter har en god insikt i hur projekt likt energinätverk finansieras och hur energieffektiviseringsarbetet för SMF i Sverige ser ut. Han besitter även erfarenheter från Nederländerna och deras arbete
med energieffektivisering inom industrin.
I Tabell 16 nedan kan ses en sammanställning över de intervjuade koordinatorerna från förstudiens
kartläggning. Från tabellen framgår respondenternas huvudsakliga arbetsroll, arbetsplats och namn på
det nätverk som de administrerat/administrerar.
Tabell 16. Intervjuad respondent och arbete i respektive nätverk.

Intervjuobjekt
Börje Cronvall
Örjan Eriksson

Marit Ragnarsson
Joakim Svensson

Svante Sundquist
Peter Åslund

Carlos Petterson

Arbetsroll, arbetsplats och tillhörande nätverk
Verksamhetsledare, NUVAB arbetar för näringslivsutvecklingen i Vetlanda
kommun och ägs av ca 300 företag, koordinator i Nätverk för
energieffektivisering.
Energi- och klimatrådgivare, Energikontoret regionförbundet Jämtlands
län2, koordinator för projektet Energieffektivisering av landzbygdsbutiker.
Koordinator, Energikontoret Gävle Dalarna, koordinator för Pilotlän Dalarna
och Energiintelligenta Dalarna där Byggdialog Dalarna ingår samt för
Energismarta företag3.
Projektledare, Energikontoret Östra Götaland, projektledare för
Energieffektiva företag.
Företagsutvecklare och projektledare, Energy Save AB ligger i Eskilstuna och
hjälper företag att minska sin energianvändning, koordinator för ett flertal
projekt för minskning av energianvändning.
Enhetschef, Energikontoret regionförbundet Örebro, arbetar med och
administrerar projektbaserade nätverk med varierande tidsperioder för att
energieffektivisera företag i Örebros region.
Projektledare industri och fastighet, Energikontoret Norra Småland,
koordinator för Energinätverk för industriföretag.

2

Energikontoren har startats som projekt med stöd från EU. Idag fortsätter verksamheten i ett samarbete mellan
Energimyndigheten och olika lokala aktörer som länsstyrelser och näringsliv. (Energimyndigheten, 2013f)
3
I projektet Energismarta företag ingår även projektet Energismarta landsbygdsföretag. Projekten genomfördes
i nära samverkan och behandlas därför som ett gemensamt projekt.

i

Tabell 17 visar begränsad information kring de nätverk som kartlades och studerades i förstudien. Av
tabellen framgår antal företag som respektive nätverk ansågs bestå av, tidsperioden över hur länge
nätverket varit eller är aktivt, mötestätheten över hur ofta representanter träffades inom nätverket,
om företagen betalade en avgift, eventuella avtal eller kontrakt och slutligen om ingående företag var
från samma företagsbransch i nätverket.
Tabell 17. Konkret information om respektive nätverk.

Nätverk (koordinator)

Antal
företag

Tidsperiod/
mötestäthet

Avgift/
finansiering

Kontrakt

Branschspecifika

Nätverk för
energieffektivisering
(Cronvall)
Energieffektivisering av
landzbygdsbutiker
(Eriksson)
Energinätverk för
industriföretag
(Pettersson)
Byggdialog Dalarna
(Ragnarsson)
Energismarta företag
(Ragnarsson)

9

2011-pågående/
4-5 ggr per år

3000 kr

Nej

Nej

30

2011-2013/ 1-6
månader

Nej, finansierat
via projektstöd
från regeringen

Nej

Ja

4-7

6 mån/ 1 gång per
månad

Ja, konsultkostnaden

Endast
muntligt
avtal

Nej

804

2006-pågående/ ca
3 ggr per år

1500 kr

Avsiktsförklaring

Ja

2685

2 år/2 ggr per år

Nej

Nej

Energieffektiva företag
(Svensson)

5-106

8 mån7/ 1 gång per
månad8

Nej

Nej

Flertalet projekt för
minskning av
energianvändning
(Sundquist)
Projekt som delvis
liknar nätverk
(Åslund)

6-10

10 månader/ 1
gång per månad

Nej, finansierat
via Energimyndigheten
Nej, finansierat
via Energimyndigheten
Ja/nej, beror på
om lokal
finansiering9 finns

Avtal
innefattar
närvaro på
möten

Nej

ca 4-8

Något år till flera
år/ 1 gång per
månad eller per år

Ja, en symbolisk
avgift

Avtal eller
överenskommelse

Ja/Nej
beror på
projekt

4

80 företag som är indelade i 10 mindre grupper.
268 företagsbesök gjordes vilket resulterade i 45 energikartläggningar, dessa låg dock utanför projektet.
6
15 företag som är indelade i kluster om 5-10 företag.
7
Perioden för hela projektet var 15 mån men företagen deltog i 8 mån.
8
Totalt gjordes 4 halvdagsträffar inom loppet av 4 månader samt 1 avslutningsmöte i nätverket.
9
Exempelvis offentlig finansiering.
5
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Bilaga B. Förstudiens intervjumall
I bilagan återfinns förstudiens Intervjumall. Intervjumallen innehåller en grunduppbyggnad på frågor
som användes vid intervjuerna. Mallen anpassades till förutsättningarna utifrån respektive nätverk och
intervjuad respondent där tilläggsfrågor kunde förekomma. Intervjuerna var dessutom
semistrukturerade, vilket innebar att utrymme gavs till fria förklaringar från respondenter samt att
intervjufrågor anpassades därefter.
Uppstart av nätverket
Initiering av nätverket





Hur togs kontakt med företagen?
Var det något företag som kontaktade er?
Vilka företag ingår i nätverket?
Vad var tanken/målet bakom bildandet? Vad hoppades ni uppnå?

Nätverkets uppbyggnad


Organisationsupplägg på nätverket?
o Möten mellan företagen?
o Finns det en koordinator i nätverket och hur viktig är den rollen?
o Hyrdes någon energiexpert in i nätverket?
o Hur identifierades energiexperten?
o Används något särskilt ledningsverktyg inom nätverket? (Exempelvis ledningssystem
ISO 50001, andra certifieringar)
o Har något företag en ledande roll i nätverket?
o Vem/vilka personer från de olika företagen var med på ett delaktigt sätt i nätverket?

Övriga organisationsfrågor




Betalar företagen någon avgift för att ingå i nätverket?
Har något avtal/kontrakt ingåtts?
Har några företag tillkommit eller hoppat av nätverket och vad är anledningen i så fall?
o Om företag har slutat vad har varit huvudanledningen?
o Om de har tillkommit vad har varit huvudanledningen för det?

Inledande aktiviteter



Vilka inledande aktiviteter genomfördes i nätverket?
Energikartläggning?
o Vem genomförde?
o Genomfördes den efter en viss standard?
o Togs fördelaktiga åtgärder fram?
o Genomfördes platsbesök?

i

Målsättning




Har något mål upprättats i nätverket?
o Energibesparingsmål?
o CO2-ekvivalenter?
Är det viktigt att ha ett mål vid arbete i nätverk?

Uppföljning





Görs någon uppföljning i nätverket?
Hur ofta hålls uppföljande möten?
Med vilka företagsrepresentanter görs uppföljningen?
Finns ett uppföljningsarbete och hur går det till?
o Intern uppföljning av företaget eller uppföljning av konsulten som utförde
energikartläggningen?
o Hur ofta görs återbesök/uppföljning på företagen?
o Kontrolleras att uppsatta mål nås?

Avslut




Hur kommuniceras resultat?
o Får företagen tillgång till information om varandra?
o Utbyts erfarenheter av lyckade/mindre lyckade åtgärder?
o Rapporterades resultatet ut till alla företag i nätverket?
o Kommuniceras resultatet utanför nätverket på något sätt?
Togs något beslut om att gå vidare med nätverket eller att lägga ner nätverket?
o Var samtliga företag intresserade av detta?
o De som inte var det, vad hade de för anledning att avsluta samarbetet?
o Hur såg fortsättningen ut för de som valde att stanna?
o Var det samma koordinator som fortsatte?
o Var det samma energiexpert som fortsatte?

Övrigt







Hur såg öppenheten ut mellan de olika företagen? Vågade företagen dela med sig av all
information som var relevant?
Fungerade kommunikationen mellan företagen och till koordinatorn samt energikonsulten?
Fanns det något som ni saknade/tyckte var överflödigt i nätverksmodellen?
Hur många på företagen var medvetna om att företaget ingick/ ingår i ett nätverk?
Kommunicerades resultatet ut till andra delar av Sverige som ett lyckat resultat i hopp om att
andra företag ska starta egna nätverk?
Hur upplevdes arbetet ifrån energikonsulten?

Vad anser du är den största bidragande orsaken till att nätverket har varit framgångsrikt/misslyckat?

ii

Bilaga C. Arbetets intervjumall
I Bilagan ses den intervjumall som tillämpats i arbetet, vid muntliga intervjuer med respondenter. Inför
och i början på varje intervju har också en förklaring av arbetet givits till respektive respondent. Vid
muntliga intervjuer har dessutom samtliga respondenter tillfrågats om samtycke till att intervjun
spelas in.













Namn på nätverket/projektet?
Vilket är målet eller syftet med nätverket?
Finns det någon annan bakomliggande orsak till nätverket? (ökade priser, konkurrens etc.)
Mellan vilken period pågick nätverket?
Antal företag?
o Är ingående företag från samma bransch?
o Är det möjligt att få reda på vilka företag? Eller om de kan ses som stora, medel eller
små?
Hur ofta förekom det gemensamma möten?
o Om det är pågående när ska ni ha nästa möte?
Hur finansieras nätverksaktiviteterna?
o Har ni en avgift för ingående företag?
Har ni någon form av avtal i nätverket?
Får företagen tillgång till information om varandra?
Görs någon uppföljning i nätverket?
o Hur går uppföljningsarbete till?
Kontrolleras det att uppsatta mål nås?

Avslut






Hur kommuniceras resultat?
Utbyts erfarenheter av lyckade/mindre lyckade åtgärder?
Kommuniceras resultatet utanför nätverket på något sätt?
Togs något beslut om att gå vidare med nätverket eller att lägga ner nätverket?
Vad anser du är den största bidragande orsaken till att nätverket har varit
framgångsrikt/misslyckat?



Har du något förslag på vidare kontakt till någon so du tror har kännedom kring nätverk för
energifrågor
Finns det något övrigt du vill tillägga?



i

Bilaga D. Kartlagda energinätverk del 1
Tabell 18 och Tabell 19 nedan återger administrativ information från de kartlagda energinätverken. Antal företag återger antalet deltagande företag i ett
specifikt energinätverk men kan även ge information om antalet medlemmar och storleken på fokusgruppen. Uppstart och avslut står för när energinätverket
startades upp och om det har avslutats, när det planeras att avslutas eller om slutdatumet är okänt. Möten specificerar hur och hur ofta gemensamma utbyten
skett inom nätverket. Avgiften om deltagarna har betalt något för att delta i nätverk. Avtal om någon förpliktelse finns för deltagande företag.
Energianvändningen återger om det gått att finna någon sammanställd energianvändning men fungerar också som en kategorisering för om nätverket ses
som stort. Slutligen säger branschen om ingående företag är från samma företagsbransch eller om de kommer från olika branscher och således inte är lika
varandra.
Tabell 18. Administrativ information för de större energinätverken.

Nätverk

Antal företag

Uppstart

Avslut

Möten

Avgift
(SEK)

Avtal

Energi-användning

Branschs

ENET - Steel

265, mötena består dock
inte av samtliga medlemmar

2005

2011

"natura"

Nej

18 personer varav 2 från
Jernkontoret och resterande
från 11 olika företag
Ca 240 registrerade i
databasen. Nätverk inom
ENIG 7, referensgrupp 10
representanter från företag
och akademin samt 1
expertnätverk
Bildande av användargrupp
för Energiledningssystem
med minst 5 efter 1 år och
10-12 efter 3 år
10 sågverksenheter fördelat
på 7 företag

2011

-

Nej

200906

201205

Nej öppet
inom
branschen
Frivilligt

Inte sammanfattat
men långt mer än
1TWh
Över 1TWh

Ja

Energirådet

8 teknikmöten hos
företag och 2
nätverksträffar
2 teknikmöten per år hos
företag, löpande kontakt
med energirådet
Referensgruppmöten 2
ggr per år, regelbundna
telefonmöten

672 352 MWh från
163 företag, dock
mer totalt

8 olika
branscher

201212

201511

Referensgruppmöten 2
ggr per år, regelbundna
telefonmöten

Medlemsa
vgift

Frivilligt

672 352 MWh från
163 företag, dock
mer totalt

8 olika
branscher

201001

201106

Telefonmöte varje
månad och arbetsmöten
oklart hur ofta, vid
behov styrgruppsmöten

Oklart

Avsiktsförklaringar
för sitt
deltagande

Inte sammanfattat
men mer än 1TWh

Ja

ENIG 1

ENIG 2

EESI – Energieffektivisering i
sågverksindustrin
Fas 1

i

Medlemsa
vgift

Ja

Tabell 18. Fortsättning 1

Nätverk

Antal företag

Uppstart

Avslut

Möten

Avgift
(SEK)

Avtal

Energi-användning

Branschs

EESI – Energieffektivisering i
sågverksindustrin
Fas 2
GeniAl 1

Totalt 16 sågverksbolag i
olika utsträckning

201112

201409

Telefonmöte varje
månad och arbetsmöten
oklart hur ofta, vid
behov styrgruppsmöten

Oklart

Avsiktsförklaringar
för sitt
deltagande

Inte sammanfattat
men mer än 1TWh

Ja

Målgrupp ca 57

201107

201211

Nej

Ja

Målgrupp hela
branschorganisationen på ca
100

201311

201506

Närvarokrav
och att
redovisa
energianvändning
Närvarokrav
och att
redovisa
energianvändning

Ca 2,3 TWh

GeniAl 2

8 Utvärderingsmöten
varannan månad i
Branschrådet, 3
teknikträffar och drygt
10 workshops
Liknande som GeniAl 1

Ca 2,3 TWh

Ja

ii

Nej

I Tabell 19 nedan återges administrativa information för de övriga energinätverken som kartlagts i arbetet. Upplägget på informationen är detsamma som för
de större energinätverk.
Tabell 19. Administrativ information för de övriga kartlagda energinätverken.

Nätverk

Antal företag

Uppstart

Avslut

Möten

Avgift
(SEK)

Avtal

Energi-användning

Branschs

Nätverk för energieffektivisering
Energieffektivisering av
Landzbygdsbutiker
Informations- och
utbildningsprojekt
för ökad energieffektivisering

9

2011

-

4-5 ggr per år

3000

Nej

Oklart

Nej

30

2011

2013

4-5 träffar med varierat
deltagande

Nej

Nej

Oklart

Ja

Aneby 5, initierat i Vetlanda
11 drivs av NUVAB se
"Nätverk för
energieffektivisering", 3
misslyckade uppstartsförsök
med för få företag,
Regionalt nätverk 8-9
7

201011

201303

13 nätverksträffar inom
projektet, varav 5 i
Aneby och 8 i det
Regional. Okänt antal i
Vetlanda. Samt 4
tematräffar

Konsultarvode

Muntligt

Oklart

Nej

201208

201302

1 gång per mån i 6 mån

Konsultarvode

Muntligt

Oklart

Nej

Energismarta
företag och
Energismarta
landsbygdsföretag

268 besök varav 45
kartläggningar, 23
lanthandlare som erbjudits
energikartläggning

201006

201212

2 ggr per år

Nej

Nej

Företagen 6 147
MWh, lanthandlarna
745 MWh

Energieffektiva
företag

Initialt 16 fördelat på 4
"kluster", dock lades 1
kluster ned.

2012

2013

Nej

Nej

Oklart

Projekt som delvis
liknar nätverk

4-8

5-6 träffar per kluster
under 8 mån samt 4
gemensamma
halvdagsträffar
1 gång per månad eller
per år

Nej för
företagen
men grupp
med
lanthandlare
Nej

Ja en
symbolisk
avgift

Avtal eller
överenskom
melse

Oklart

Energinätverk för
industriföretag

Variera
nde 1
år till
flera

iii

Ja/Nej beror
på projekt

Tabell 19. Fortsättning 1.

Nätverk

Antal företag

Ett flertal projekt
för energieffektivisering

6-10

Energiledningssystem i små och
medelstora företag
i Västernorrland
BränsleEffektiva
Skogsföretag - för
ökad klimat och
affärsnytta
ENGINE,
Networking
Companies
ENGINE, IDC
Skaraborg

Målgrupp nå ut till 50, införa
energiledningssystem hos
18

Energikartläggning
i företag samt
KLIMP
Energikrav i
Norrlands
landsting

Uppstart

Avslut

Möten

Avgift
(SEK)

Avtal

Energi-användning

Branschs

Inom 1
år

1 gång per mån i 10 mån

Beror på
finansierin
g

Avtal om
närvaro

Nej,
geografisk
närhet

201304

2014

14 utbildningstillfällen
totalt fördelat på 7
kommuner

oklart

Oklart,
intresseanm
älan och
deltagande

Oklart. Effekter
brukar dock
sammanställas i
dessa nätverk
18 företag med
snittförbrukning 550
MWh blir 9 900 MWh

Minst 20 deltagare/träff
siktar på 80 totalt, oklart hur
många företag

201312

201412

Minst 4 tematiska
gruppträffar mellan 1
apr - 30 nov

Nej

Oklart

Oklart

Ja

10

200803

201004

7 utbildningstillfällen, 2
motivationsseminarium
samt bordssamtal.

10 000 per
företag

Oklart

Redovisar inte
energianvändning

Oklart

8

200803

201004

10 000 per
företag

Oklart

Redovisar inte
energianvändning

Oklart

12-15 energikartläggningar,
där 6-7 sökte stöd i KLIMP
varav 4 erhöll stöd och
bildade nätverk
4 landsting

2004

2006

4 utbildningstillfällen, 2
motivationsseminarium
samt bordssamtal.
Ett par gånger per år
inom KLIMP

Nej

Nej,
informellt

Inte sammanställt
sågs som individuellt

Nej

2010

-

4 gånger per år samt
telefonmöten

Nej

Politiskt
förankrat
arbetsdokument

Oklart

Ja landsting

iv

Nej

Tabell 19. Fortsättning 2.

Nätverk

Antal företag

Uppstart

Avslut

Möten

Avgift
(SEK)

Avtal

Energi-användning

Branschs

Energieffektiviseringsprojekt i Halland

20 lantbruksföretag och 27
andra

2011

201211

3 halvdagar, totalt 21
seminarier/kurstillfällen
samt 8 frukostmöten

Nej

Inte redovisat för
nätverket men goda
exempel från 3
företag

Ja för
lantbruken,
nej för övriga
grupper

Branschvis Energi
Effektivisering, BEE

Minst 8 samarbetsavtal
inom branschorganisationer
med minst 5 företag från
varje bransch

201304

201412

Ej genomförda dock med
som mål med tillhörande
uppföljningsplan

Ja vid
fortsatt
utbildning
efter
introduktio
n, totalt
225 000
att fördela.
Ja, oklart
hur stor.

Samverkansöverenskom
melse,
underteckna
d av båda
parter

Ja, fokuserat
på ”övrig
industri”
tillverkning,
turism, service
och handel

Energiledningssystem för lokal
utveckling/Energiledning Light

5 kommuner med målet om
5 företag från varje, dock
lågt intresse.

2012

2014

5 gånger per år för
kommunerna, 2 möten
hos företag och vid
behov flera

Nej

Skriftligt
kommuner,
muntligt
med företag

Energigården

10-12 lantbrukare

2010

2011,
exister
ar
fortfara
nde

3 sammankomster som
minimum

Nej

Nej

Framgår inte om de
kommer redovisa
total
energianvändning,
däremot besparingen
som uppgår till 8 000
kWh och med
långsiktig effekt 80
000 kWh.
Oklart om en
sammanställning av
energianvändningen
görs, besparingen ska
dock relateras till en
jämförbar
omsättning
Oklart, använder sig
av nyckelfaktor för
energianvändningen.
(kWh/kg mjölk)

v

Nej

Ja Mejeri och
mjölkproduce
nter

Tabell 19. Fortsättning 3.

Nätverk

Antal företag

Uppstart

Avslut

Möten

Avgift
(SEK)

Avtal

Energi-användning

Branschs

Nätverk inom Zgroup

50-60 medlemmar i Z-group
och 4st i aktuellt nätverk

2008

Går i
omgångar

1 beslutsmöte, möte
efter energikartläggning,
besöksmöten hos varje
företag. Totalt 5 möten

Ja oklart,
uppskattni
ngsvis
mellan 1040 000

Avsiktsförklaring

Oklart

Nej, dock
tillverkande
företag

Nya Roller för
Energibolagen,
Uthållig kommun
etapp 3

8 kommuner samt 6
energibolag

2011

2014

4 gånger per år

Nej, egen
tid och
resekostna
der från
inblandade

Oklart

Oklart

Ja,
Energibolag
och
kommuner

Energieffektiv
region Västra
Götaland

30 totalt samt 6 extra som
stöd till fjäderfänätverket, 8
kyrkliga samfälligheter,
Industrinätverket bestod av
9 med 40-201 anställda.
Fjäderfänätverket 11

200404

200506

Arbetsgruppsmöten: 3
för fjäderfä samt
studiebesök, 6 för
tillverknings och
seminarium, 8 för
svenska kyrkan.

Ja oklart
hur stor
per företag
dock
avgörande
för
nätverkens
genomföra
nde

Mellan
projektkoor
dinator och
respektive
bransch
samt mellan
projektledar
en och
respektive
företag

Fjäderfänätverket ca
802 MWh, sett till el
och olja,
Tillverkningsnätverke
t ca 25 400 MWh,
Kyrkonätverket ca 12
200 MWh

Tillverkningsin
dustrier,
svenska
kyrkan,
fjäderfäbransc
hen

EnergInVäst Arena
för energieffektiv
industri i Västra
Götaland

47 personer från 26 olika
företag genomgick
utbildning. Expertnätverket
med ca 35 experter knutna
till branscher eller utförare
av energikartläggningen från
de som gått utbildningen.

2010

2012

Expertnätverket 3
möten, varje
utbildningsomgång
bestod av 4 tillfällen

beräknad
till 5 000

Nej

Målen inte mätbara i
kWh

Ja mestadels

vi

Tabell 19. Fortsättning 4.

Nätverk

Antal företag

Uppstart

Avslut

Möten

Avgift
(SEK)

Avtal

Energi-användning

Branschs

Energi i industrin i
Kronobergs län

103 kontakter gav 23
företag fördelat på 4
industrinätverk samt 1
turismnätverk med 16
medlemmar i
sydostregionen varav 3 i
Kronoberg.
55 kontakter gav 7 företag
fördelat på 2 industrinätverk
samt 1 turismnätverk med
11 medlemmar varav 5 i
Blekinge

2012

2013

2 dagars utbildning i
varje nätverk, inhyrd
konsult. 2 studiebesök. 2
platsträffar i varje
nätverk

Nej

Nej

Oklart

Nej dock
tillverkande
och enskilt
turistnätverk

2012

2013

2 dagars utbildning i
varje nätverk. 1
studiebesök, 3
platsträffar i varje
nätverk.

Nej

Nej

Oklart

Nej dock
tillverkande
och enskilt
turistnätverk

Uthållig kommun
Näringsliv

6 kommuner varav 3 kom
igång med arbetet och
endast 1 kunde uppvisa
resultat

201009

201106

Kommunerna 3 möten.
Företagen 1 gång i
månaden för de i
Eskilstuna

Nej

Avsiktsförkla
ring för
kommunern
a

Oklart för hela
projektet, Uppskattat
för Eskilstuna till ca
1 500 MWh,

Nej

Testpiloter i
praktisk energieffektivisering

36 fastighetsägare/företag
fördelade på 10 olika
pilotfall, varav "Långsiktig
energiplanering" har 5
deltagare och "Praktisk
energieffektivisering i
stödprocesser" har 7
deltagare.
Siktar på 40 totalt fördelat
på 27 enligt Tranåsmodellen
och 13 enligt
Eskilstunamodellen

201103

201410

2 utbildningsträffar, 2
dagars
belysningsseminarium 2
möten utvecklingsrådet
fastighetsägare samt
verksamheter

Nej

Nej

Inget sammanställt
hittills, finns resultat
för 8 utvärderingar
varav endast 2 är
hela energikartläggningar.

Varierande
branscher
men
fastighetsföret
ag har
klumpats ihop

201401

201412

Oklart i nuläget

Sannolikt
nej då stöd
finns

Eskilstunamodellen
innehåller
en avsiktsförklaring

Uppskattad till 25
000 MWh, utifrån
effektmålet

Oklart

Energi i industrin i
Blekinge län

Utveckling/spridning
Tranås/Eskilstuna
modellen
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Bilaga E. Kartlagda energinätverk del 2
I Tabell 20 och Tabell 21 återges hur respektive energinätverk har finansierats, syfte och mål i nätverket, bakomliggande anledning till bildandet av
energinätverket samt övrig information som ansetts relevant för att beskriva energinätverkets karaktär. Lägg dock märke till att information i tabellerna inte
är heltäckande och att den endast ger en övergripande inblick för respektive nätverk.
Tabell 20. Större energinätverks finansiering, syfte och mål, anledning och övrig information.

Nätverk

Finansiering (KSEK)

Mål eller syfte med nätverket

Anledning till nätverk

Övrigt

ENET - Steel

Energimyndigheten 980
(68,5 %), Jernkontoret 450
(31,5 %) för etapp 1,
Energimyndigheten 5 170,
för etapp
Energimyndigheten 980
(68,5 %), Jernkontoret 450
(31,5 %) för etapp 1,
Energimyndigheten 5 170,
för etapp 2 och 3. Totalt 6
150 från
Energimyndigheten och 6
750 från Jernkontoret och
3 300 från deltagarna i
natura.2 och 3.
Jernkontoret

Förhöja kunskapen i gruv- och
stålföretag kring
energieffektivisering samt att
tillhandahålla verktyg.
Implementera resultat från
forskning och utveckling,
stimulerar energiledningssystem.
Energihandbok och goda
exempel. Utveckla nätverket

Informativt, ekonomiskt,
forskning/utveckling,
personlig kunskapsöverföring,
lagstiftning och
energikostnader

Bildades 2005-2008 men fick förlängd till 2011 för att
skapa ett självgående nätverk. Projektet lyckades väl
med sitt genomförande och att sprida information.
Energieffektivisering har skett under projektet men då
på grund av flera faktorer utöver projektet. Projektet
har dock bidragit till spridning och diskussion av
åtgärder och anses genom det bidragit till
energieffektiviseringar. Ett fortsatt samarbete är av
hög prioritet och att ha en uppdaterad energihandbok.

Inga specifika mål då det är upp
till företagen själva, dock är
ambitionen att lägga in goda
exempel i Energihandboken

Energirådet fungerar som ett
bollplank för lagstiftning och
en knytpunkt för
kunskapsförmedling.

Energirådet är en konsekvens på det tidigare projektet
ENET-Steel

Energirådet

i

Tabell 20. Fortsättning 1.

Nätverk

Finansiering (KSEK)

Mål eller syfte med nätverket

Anledning till nätverk

Övrigt

ENIG 1

Energimyndigheten 9 295
(33 %), Övriga deltagare
18 628.

Ökade priser på råmaterial
och energi i
tillverkningsindustrin, tappar
konkurrenskraft,
energieffektiviseringspotentia
l på 20 %, enskilda fall 50 %.

Har bl.a. tagit fram nyckeldatabas och energiledning
light. 24 aktiviteter angivna i ENIG 1, ex, bilda
expertkluster, utveckla energiledningssystem,
seminarier och workshops för aktörer inom klustret
med mera. Besparingspotential för 93 företag
uppskattas till 23 600 MWh från totalt 341 817 MWh,
vilket är en potentiell besparing på ca 7 %.

ENIG 2

Energimyndigheten 7 245
(40 %), Swerea SWECAST
AB 10 726.

Minska energianvändningen i
tillverkningsindustrins SMF med 5
% per år, totalt 30 % till år 2015
inom ett par referensföretag.
Tillhandahålla rutiner, verktyg
stödfunktioner,
samverkansformer och
fungerande informationslogik.
Underlätta för energiintensiva
SME i 8 branscher inom
verkstadsindustrin att minska
specifik energianvändning samt
påverkan på klimatet. Samt
samma som i ENIG 1

Långsiktig
beteendeförändring med
fokus på genomförandet av
energieffektiviseringsåtgärder
. Samt samma som i ENIG 1.

EESI – Energieffektivisering i
sågverksindustrin
Fas 1

Energimyndigheten 3 785
(40 %), Övriga företag 5
580 (60 %).

Spara 20 % av den specifika
energianvändningen till år 2020
med bibehållen produktivitet och
kvalitet, genom
energieffektivisering

En besparing i hela
sågverksindustrin skulle
innebära en besparing på
1200 GWh värme och ca 300
GWh el vilket innebär en
kostnadsbesparing på 390
miljoner kr eller ca 22 kr/m3
sågat virke för sågverken

EESI – Energieffektivisering i
sågverksindustrin
Fas 2

Energimyndigheten 9 576
(36 %), Övriga företag 17
250 (64 %).

Spara 20 % av den specifika
energianvändningen till år 2020
med bibehållen produktivitet och
kvalitet, genom
energieffektivisering

Mer fokus på nära samarbete i ENIG 2 med
målgruppen, arbetet är uppdelat i 3 steg som där
beslut tas av Energimyndigheten i varje steg om
fortsättning. Ska skapa arbetsgrupper inom
branschspecifika frågor. Kurser för ett antal företag
har hållits där Energiledning light lärts ut.
Enkätstudier, nollmätning och slutmätning efter 3 år
ska möjliggöra återrapportering
Aktiviteter, etablera nätverk, specificera över vad som
behöver ingå i energianalyser vid sågverk (BAT), BATmodeller över representativa sågverk, rapport om
energianvändningsanalyser, energisystemanalyser. 6
företag har dragit sig ur pga. resursskäl eller andra
prioriteringar. Visar sågverksindustrins
energianvändning men inte för själva nätverket.
Använder faktorer för att jämföra energiförbrukning,
kWh/m3 sågat virke.
Aktiviteter i Fas 2, förslag på
energieffektiviseringsprojekt som demonstreras,
kvantifiera besparingspotential och ekonomisk
förutsättningar, presentation av resultat under Fas 1,
utvärdering och förslag på fortsättning och mål.
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Tabell 20. Fortsättning 2.

Nätverk

Finansiering (KSEK)

Mål eller syfte med nätverket

Anledning till nätverk

Övrigt

GeniAl 1

Energimyndigheten 782
(25 %),
Aluminiumbranschen
resterande.

Lägga grunden till en
samverkan mellan
aluminiumföretagen som
präglats av självständighet
sinsemellan.

10 planerade aktiviteter, etablera branschråd,
kartläggning och nulägesanaslys, EKC, Teknikträffar,
informationsspridning, teknikupphandling, identifiera
forskning- och utvecklingsprojekt, sammanställa
statistik, samverkan med andra nätverk samt
utvärdering.

GeniAl 2

Energimyndigheten 2 300
(40 %),
Aluminiumbranschen
resterande.

Identifiera och implementera
åtgärder för energianvändningen
genom ett utbyte i branschråd
och nätverk inom
aluminiumindustrin. Påvisa
förbättringsmöjligheter hos
energi- och materialflöden.
Identifiera och implementera
åtgärder för energianvändningen
genom ett utbyte i branschråd
och nätverk inom
aluminiumindustrin. Påvisa
förbättringsmöjligheter hos
energi- och materialflöden.

Skapa en konkurrenskraftig
aluminiumindustri i
framtiden, genom att
identifiera FoU-frågor kring
energieffektivisering.

Informera om LCC perspektiv, ta fram underlag för
lönsamma åtgärder, Systematiskt förbättringsarbete i
form av energiledningssystem
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Tabell 21. Övriga energinätverks finansiering, syfte och mål, anledning och övrig information.

Nätverk

Finansiering (KSEK)

Mål eller syfte med nätverket

Anledning till nätverk

Övrigt

Nätverk för
energieffektivisering

NUVAB och ingående
företag

Energieffektivisera genom att
byta erfarenheter och kunskap i
gruppen samt dela på kostnader
vid inköpandet av tjänster.
Direkta mål finns inte utan
snarare en strävan att deltagande
företag ska få ut mer effekt av sitt
arbete genom nätverket

Svara på frågan om varför
man ska arbeta med
energieffektivisering och att
klargöra anledningar, öka
kunskap om det egna
företaget och minska
sårbarhet.

Energieffektivisering av
Landzbygdsbutiker

Projektstöd från Jämtlands
länsstyrelse och
Tillväxtverket handlarna
fick stöd av länsstyrelsen
för energikartläggningarna

Att minska energianvändningen i
livsmedelsbutiker och då särskilt
elanvändningen

Göra butiksägare
uppmärksamma på
besparingspotential och
onödig energianvändning.

NUVAB administrerar flertalet nätverk med olika
inriktningar för näringslivsutveckling i Vetlanda AB.
Möten äger rum hos de olika företagen och läggs upp
med en genomgång med hur respektive företag jobbar
med energieffektivisering. Sedan tas experter ofta in
för att prata om ett ämne. Företagen har identifierat
en besparingspotential genom nätverket. Vad
företagen ska göra är inte styrt efter något arbetssätt
och de väljer själva efter eget schema vad som är
rimligt. Dock inspireras deltagarna av varandra.
Stora avstånd mellan butikerna. i länet. Besök av
energirådgivare som utförde enklare kvantifieringar
varefter Sweco utförde mätningar och tog fram
åtgärdsförslag. Bidrag kunde sökas av länsstyrelsen till
åtgärder. Efter åtgärdsförslagen gjorde uppföljning
genom att ringa upp för att kontrollera om butikerna
gjort något eller inte. Från projektet sprids resultat till
andra butiker i länet. Använt nyckeltal för kWh/m2
från projekt i Örebro som dock ej var ett
kommunicerande nätverk. Detta för inte endast
jämföra i inom projektet.
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Tabell 21. Fortsättning 1.

Nätverk

Finansiering (KSEK)

Mål eller syfte med nätverket

Anledning till nätverk

Övrigt

Informationsoch utbildningsprojekt för ökad
energieffektivisering

Energimyndigheten 2 470
(54 %), Länsstyrelsen i
Jönköpings län 539 (12 %),
Tekniska Högskolan i
Jönköping AB 96 (2 %),
Övriga 314 (7 %), Övriga
företag 1 187 (26 %).

Kompetensutveckla
representanter från företag,
uppmuntra och understödja
deltagarna, kartläggning hos
företagen samt att stärka
energifrågan hos företagen.
Målet var också att skapa
långsiktiga nätverk, bättre miljö
och kostnadsbesparingar.

Energikartläggningar
genomförda i
Höglandsprojektet har påvisat
energieffektiviseringspotentia
l och för att öka stimulansen
vill projektet erbjuda dem att
delta i energinätverk. Detta
för att kompetensutveckla
nyckelpersoner, skapa ett
inspirerande och stödjande
nätverk, företagen kartlägger
sin energianvändning och tar
fram en energiplan samt att
stärka energifrågans ställning
hos företag.

Energinätverk för
industriföretag

Nätverken är
projektfinansierade från
Energimyndigheten se
nätverket ovan

Informationsspridning och att
energieffektivisera samt att
deltagarna skulle utföra en
energikartläggning

Ett av nätverken som
projektet ovan syftar till.

Själva nätverket Energy Eff är ett delprojekt inom
projektet samt en fortsättning på
"Energieffektivisering inom industrin, handeln, och
byggbranschen" som drevs 2009-2010 av
länsstyrelsen. Nätverksutbildning sker på plats hos
företagen, där info ges om kartläggning, mätningar
och hur förslag på åtgärder tas fram till värdföretagets
energiplan. Seminarier anordnas för inspiration utifrån
nätverket vid behov. Resultat, 2 bestående nätverk
och nya samarbetskontakter har etablerats.
Uppföljning gjordes i helgrupp. Flera av de deltagande
företagen har rapporterat att de har eller kommer att
genomföra åtgärder. Det bedöms dock svårt att
summera effekten av själva energinätverket då
totaleffekt ses på en lång tid enligt slutrapporten.
Finns dock redovisat åtgärder, besparing samt
effektförändring i vissa fall för Företag 1-7 samt vanlig
åtgärder för övriga företag. Metodutveckling för
konceptet med Energinätverk för industriföretag.
Finns en lista med 2-3 planerade nätverk till år 2013.
Beskrivet som ett light nätverk där det inte trycktes
mycket på att företagen skulle utföra en
energikartläggning. Har inte använt sig av effektmål
utan snarare projektmål i form av antal möten och
deltagande företag. Detta då uppföljningen inte
möjliggjort effektmål
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Tabell 21. Fortsättning 2.

Nätverk

Finansiering (KSEK)

Mål eller syfte med nätverket

Anledning till nätverk

Övrigt

Energismarta
företag och
Energismarta
landsbygdsföretag

Energimyndigheten 800
(26 %), Länsstyrelsen
Dalarna,
landsbygdsprogrammet
inom Länsstyrelsen
Dalarna

Att öka kunskapen och
motivationen till
energieffektiviseringsåtgärder
inom industrin och lantbygdens
företag. Detta för att det ska leda
till ett systematiskt och
långsiktigt arbete kring konkreta
åtgärder. Nå ut till 200 SME inom
industrin. En 20 %
energieffektivisering hos 100
företag

Utbilda energi- och
klimatrådgivare samt länets
konsulter, därefter erbjuda
utbildning till SMF och skapa
inspiration. Erbjuds samtliga
företag i regionen. Stärka
företagens konkurrenskraft

Etablera samverkansforum i Dalarna och Gävleborgs
län, i dalarna handhas det av Energiinteligenta Dalarna
som även handhar Byggdialog Dalarna, i Gävleborg är
motsvarigheten EnergiKompetent Gävleborg samt
Gävleborg Energi- och klimatgrupp.
Samverkansforumets uppgift är att samordna
energieffektivisering i näringslivets SMF och att ha en
struktur för uppföljning av företagens
energianvändning. Omfattande satsning på
energikartläggning i företag. Flertalet aktiviteter som
upphandling av energikonsulter och systematiskt urval
av alla dalarnas företag undantaget PFE och de allra
minsta förbrukarna. Särskild inriktning mot
lanthandlare. Uppföljning har skett för kontaktade
företag, företagsbesök per kommun, orsaker till varför
företagen avböjt att vara med i projektet, antal
företag som tillslut deltog och gick vidare med
energikartläggningar Det är svårt att uppskatta total
energibesparingen som skett i projektet men det tros
ha genomförts eller kommer genomföras åtgärder
som beräknas till 6 147 MWh för de 45 företag som
genomfört energikartläggningar. Lönsamma åtgärder
hos 23 lanthandlare uppgick till 745 MWh med en
återbetalningstid på ca 4 år för investeringarna.
Övergripande LCC-kalkyl har gjorts för projektet och
de kostnadsbesparingar som potentiellt har
genererats vilket uppskattningsvis blev att 1 satsat
krona generar 5 kronors besparing. Projektets
slutrapport rapporterar även måluppfyllelse,
erfarenhetsspridning och fortsättning efter projektet
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Tabell 21. Fortsättning 3.

Nätverk
Energieffektiva
företag

Finansiering (KSEK)

Mål eller syfte med nätverket

Anledning till nätverk

Övrigt

Energimyndigheten

Företagskluster med minst 5
företag per kluster som vardera
utför minst en
energieffektiviseringsåtgärd samt
att minska energianvändningen
med 20 % hos deltagande
företag.

Utbilda klimat och
energirådgivare i hur de ska
bli bättre på att kontakta
företag (minst en från varje
kommun), då företag inte vet
varför de vill hjälpa dem.

Projekt som
delvis liknar
nätverk

Olika

Mål att stärka konkurrenskraften
genom att effektivisera
energianvändningen och genom
miljö- och ekonomimål för
företag inom Örebros region.
Främja förnybar energi och
tillväxt i regionen

Konkurrenskraft, tillväxt,
energieffektivisering,
regionsmål

Ett flertal projekt
för energieffektivisering

Avgift om inte offentlig
finansiering finns, summa
okänd.

Minska energianvändningen på
ett så hållbart sätt som möjligt
med 20 %

Ge företag förutsättningen
att minska sin
energianvändning på ett
systematiskt och hållbart sätt,
genom att tillföra kunskap,
metoder, verktyg och
nätverkskontakter.

Arbetet med att bilda "kluster" var trögt och ett
uppstartat kluster fick också läggas ned. Information
ut till företagen var otydlig i början, vilket resulterade i
16 av 50 kontaktade företag. Uppföljning har skett
genom att samla in goda exempel från deltagande
företag för att sammanställa en broschyr, skickat ut
skriftlig utvärdering, ringt och pratat, mittavstämning.
Resultatmässigt en energibesparing på 3 GWh och då
till övervägande på grund av att 2kubik olja. Vissa
effekter syns dock först efter ett par år.
Energikontoret i Örebro har bedrivit projekt och kurser
som liknar energinätverk. Tar hjälp av konsulter och
har samarbetat med energi- och klimatrådgivarna vid
ett tillfälle. Använt Energiledning Light i något
sammanhang. Energikartläggning uppgavs göras med
varierande kvalitet oavsett om deltagare utfört den
eller konsult. Finns krav om återrapportering om vad
som hänt efter ca 1 år varefter goda exempel
sammanställs. Ett par av nätverken uppges ha fortsatt
ett mindre utbyte efter projektslut.
Personerna bakom denna rad har deltagit i och
administrerat projekt som kan sägas vara
energinätverk. Därav finns en egen rad för detta.
Sällsynt att företagen fortsatt efter projektslut och
återträffar får allt färre deltagare. Företag brukar
själva få ta fram nyckeltal som passar dem i
uppföljningen. Brukar ta fram goda exempel.
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Tabell 21. Fortsättning 4.

Nätverk
Energiledningssystem i små och
medelstora
företag i
Västernorrland

Finansiering (KSEK)

Mål eller syfte med nätverket

Anledning till nätverk

Övrigt

Energimyndigheten 695
(92 %), övriga
medverkande kommuner
63 (8 %).

Att inom Västernorrlands 7
kommuner motivera införandet
av Energiledningssystem light
enligt ENIG:s modell i SMF.

Utbilda minst 50 företag i
Energiledning light, varav
minst 18 ska implementera
och att de sparar 15 % av sin
energiförbrukning för
stödsystem. Varje företag ska
ha en snittförbrukning på 550
MWh vilket resulterar i en
besparing på 1500 MWh med
18 företag.
Priset på fordonsbränslet
stiger och en effektivare
användning påverkar
lönsamheten

Informationskampanj för att söka lämpliga företag,
Utbilda företagens energisamordnare och tjänstemän
samt energi- och klimatrådgivarna. Underlätta
införandet av Energiledning light på plats. Cyklisk
PDAC, process. Utvärderas efter ett år med skriftlig
enkät samt tryckning av "Goda exempel" som
distribueras ut.

Energimyndigheten 599
BränsleEffektiva
Skogsföretag - för (70 %).
ökad klimat och
affärsnytta

Spara 450 MWh och 245 ton CO2,
samt långsiktigt perspektiv om en
fossilt oberoende fordonsflotta
2030 samt påverkan på
miljökvalitetsmålen frisk luft,
bara naturlig försurning, giftfri
miljö, ingen övergödning och god
bebyggd miljö

viii

Införa Skogforsks metod för bränslesnål körning,
utbilda maskinförare, Erfarenhetsutbyte mellan
betydande aktörer i skogsbränslekedjan genom
tematiska grupprådgivningsträffar. Interaktiv
kommunikation via projektwebb, sammanställa goda
exempel via informationsmaterial, Pressmeddelanden
vid start, slut, träffar och utbildningstillfällen.

Tabell 21. Fortsättning 5.

Nätverk
ENGINE,
Networking
Companies

Finansiering (KSEK)

Mål eller syfte med nätverket

Anledning till nätverk

Övrigt

Energimyndigheten 352
(20 %), Europeiska
kommissionen 872,
Västfastigheter Västra
Götalandsregionen 436,
Övriga 84.

Höja energieffektiviteten hos
SMF, introducera
energiledningssystem och
implementera
energieffektiviseringsåtgärder.
Etablera en nätverkspool och
utbilda energiutredare.

Utbildningarna har innefattat temaföreläsningar kring,
energi och miljö, värme och klimatskal, ventilation och
kyla, mjuka aspekter med mera. Utfört 14
energiutredningar parallellt med utbildningarna.
Energibesparing på 26 % hos deltagande företag varav
5-10 % hävdades kunna genomföras med små
investeringar. Målen/anledningarna anses i
slutrapporten vara uppfyllda utifrån de aktiviteter som
utförts. Dock ingick effektredovisning i bilagor vilka
inte kunnat kontrolleras. Företagen har uppgett att de
uppskattar projektet och gruppgenomförandet

ENGINE, IDC
Skaraborg

Energimyndigheten 352
(20 %), Europeiska
kommissionen 872,
Västfastigheter Västra
Götalandsregionen 436,
Övriga 84.

Höja energieffektiviteten hos
SMF, introducera
energiledningssystem och
implementera
energieffektiviseringsåtgärder.
Etablera en nätverkspool och
utbilda energiutredare. Samma
mål som andra ENGINE
nätverket.

Sprida kunskap och ett
systematiskt arbete kring
energieffektivisering.
Mål/anledning motivera SMF
att genomföra
energieffektiviseringsåtgärder
, främja innovativa
energitjänster och
finansieringslösningar, lära
upp energirevisorer och
bygga expertgrupper.
påskynda konceptet med
energitjänster till SMF,
kommunicera
energieffektivitet till
beslutsfattare och
intressenter, sprida och
överföra framgångsrika
åtgärder och koncept
Sprida kunskap och ett
systematiskt arbete kring
energieffektivisering. Se
projektet ovan
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Utbildningarna har innefattat temaföreläsningar kring,
energi och miljö, värme och klimatskal, ventilation och
kyla, mjuka aspekter med mera. Utfört 14
energiutredningar parallellt med utbildningarna.
Energibesparing på 26 % hos deltagande företag varav
5-10 % hävdades kunna genomföras med små
investeringar. Målen/anledningarna anses i
slutrapporten vara uppfyllda utifrån de aktiviteter som
utförts. Dock ingick effektredovisning i bilagor vilka
inte kunnat kontrolleras. Företagen har uppgett att de
uppskattar projektet och gruppgenomförandet

Tabell 21. Fortsättning 6.

Nätverk
Energikartläggning i
företag samt
KLIMP

Energikrav i
Norrlands
landsting

Energieffektiviser
ingsprojekt i
Halland

Finansiering (KSEK)

Mål eller syfte med nätverket

Anledning till nätverk

Övrigt

Energimyndigheten för
Linköpings universitets
jobb i kartläggningarna.
Personlig lön via
Örnsköldsviks kommun
samt lön från
naturvårdsverket i KLIMP.
Från början EU projekt
EnerGiZer dock avslutat,
finansieras nu av
landstingen.

Energieffektivisera i företagen
och att skapa medvetenhet kring
energikostnader, affärsnytta,
konkurrenskraft och
företagsutveckling

Var med i uthållig kommun
som en av 5 kommuner där
erbjudande om
energieffektivisering bland
annat ingick

Inom KLIMP utbyttes erfarenheter och det är inom det
nätverket kan sägas ha existerat men då det var ett
informellt nätverk upphörde det när behovet att
träffas försvann. De som ingick i KLIMP skrev
slutrapporter som uppföljning utifrån mål och effekter
som mättes.

Reducera energianvändningen
vid ny och ombyggnationer,
kopplas till övergripande mål
men ses mer som ett medel

Strävan att ligga i framkant
med energieffektivisering i
landstingen

Energimyndigheten 950
(50 %), Högskolan
Halmstad 210,
Länsstyrelsen i Halland
340, Region Halland 165,
Växa 75, Miljöforum
Halland 60, Företag 100.

Stärka konkurrenskraft och
tillväxt för SME samt skapa en
effektivare energianvändning och
främja omställning till
förnyelsebar energi.

Resultat/mål,
seminariedeltagare 75/150,
fördjupad utbildning lantbruk
20/15 andra företag 27/30,
Etablera nätverk 0/3 inom
projektet men utanför
lantbruksgrupper.
Kompetensutbildning

Vid energikontroller i landstingen har energikrav tagits
fram. Uppföljning sköts av Sweco som tagit fram
energiverifikat där utförliga rapporter existerar enligt
vad som tidigare fördefinierats i att projekt ska
resultera i. Vid dåliga resultat anges anledning och
uppföljning görs
Introduktionsseminarier som skulle leda till
fortsättningsutbildningar, vilka eventuellt kan ses som
nätverk enligt slutrapporten. Vid seminarier med
lantbrukare uppkom förslag om att bilda ERFA-grupper
med energieffektivisering som tema som VÄXA
startade hösten 2012 inom Greppa konceptet
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Tabell 21. Fortsättning 7.

Nätverk

Finansiering (KSEK)

Mål eller syfte med
nätverket

Anledning till nätverk

Övrigt

Branschvis Energi
Effektivisering,
BEE

Energimyndigheten 1 500
(36 %), Länsstyrelsen
Dalarna 1 050,
Regionförbund och kansli i
Gävle 1 050, Övriga
(deltagaravgift, egen tid)
450 + 150

Stödja SME att utföra
energieffektiviserandeåtgärder
genom skapandet av
branschvisa nätverk inom
industrin. Har som mål att
kunna visa på besparing i kWh

Att samarbeta i nätverk ses
som framgångsrikt för SME
utifrån tidigare erfarenheter
liksom branschindelning.
Detta för få igång företag att
komma igång och utföra
energieffektiviseringsåtgärd
er. Energieffektivisering
förväntas också stärka
konkurrenskraften hos
företagen

Tabell för 10 mål i projektet där mätbar effekt och
uppföljningsplan framgår. Exempel minst 8 branschvisa
samarbetsavtal för att genomföra
energieffektiviseringsåtgärder, mäts i antal avtal.
Kortsiktigt effektmål är att minst 40 företag genomför
åtgärder som minskar energianvändningen med minst 8
000 MWh, långsiktig effekt och spridning förväntas leda
till 80 000 MWh sparas med företag utanför nätverket i
samma bransch. Mål och utförande i projektet är
inledande dialog samtliga företagsnätverk i länen, 8
samarbetsavtal, 8 branschvisa modeller för
energieffektivisering, Aktiviteter för beslutskapacitet och
genomförandekompetens, åtgärder hos minst 40 företag,
utvärdera modellen samt genomförda åtgärder (enkät),
lärande och spridning till motsvarande
branschorganisationer och energikontor och slutligen
bredda projektets spridning med nya projektpartners och
fler branscher samt över en större geografi (EU).
Branschanpassning innefattar analys (företag,
omsättning/verksamhet, marknad, energianvändning
mm), utse energicoach inom företagsgruppen, samla in
best practice för branschen, kontrakt med extern konsult
som stödjer företagen i analys och åtgärder, utveckla
verktyget för samverkandet och slutligen förankring och
metodstöd genom samverkansformen. Hos företagen ska
det resultera i energianalyser, workshops för
företagsledningen och utbildning av energicoach samt
teknisk personal. Ta fram handlingsplan och
överenskommelse om åtgärder, upphandla energitjänster
och åtgärder gemensamt, nätverk mellan teknisk
personal, utförande av åtgärder, mata in energidata i
benchmarkingverktyg.
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Tabell 21. Fortsättning 8.

Nätverk
Energiledningssystem för lokal
utveckling/Energi
-ledning Light

Finansiering (KSEK)

Mål eller syfte med nätverket

Anledning till nätverk

Övrigt

Energimyndigheten 941
(100 %)

Visa den ekonomiska nyttan med
att spara energi och att ett
energiledningssystem kan leda till
ett kontinuerligt arbete för
energieffektivisering i
verksamheter.

Projektet är en del av Uthållig
kommun

Energigården

Jordbruksverket, utfört av
AgroVäst Energigården,
SLU, LST,
Naturbruksgymnasierna,
LRF, SV Västra Götaland

Testa en rådgivningsmodell för
energikartläggningar med stöd av
verktyget Greppa Energin

Nätverk inom Zgroup

Genom avgiften

Att deltagande företag ska
använda energin effektivare och
sträva efter ett optimalt
användande. Detta innebär inte
nödvändigtvis ett mindre
energianvändande

Verktyget bygger på 3 steg
där lantbrukarna kan söka
stöd till konsulttjänster inom
energieffektivisering eller
förnybar produktion och
energianvändning efter steg 1
rådgivningstestet. Utvärderas
med förhoppning om att
kunna tillämpas på 2 - 3 000
lantbrukare
Ursprunget gemensamma
inköp inom Z-group,
kompetens, varor och även el
som dock inte blivit av. Att
bilda nätverk inom Z-group
var fördelaktigt då det redan
existerade kontakt därigenom

Effektmål spara 20 % av sin genomsnittliga
energianvändning om utförd energikartläggning 10 %,
baserat på en jämförbar omsättning. Utvärdering görs
i form av energianalys och enkäter men projekttiden
anses för kort för att kunna ge slutgiltiga svar
angående effekter och sparad energi.
Spjutspetsexempel tas fram i projektet
Att sammanställa data över energianvändningen
utgjorde ett problem då det upplevdes svårt av
deltagare i Västra Tunhem. I Gäsen användes
professionell rådgivning. Kommande mål för
energigården är att skapa självgående arbetsgrupper
som kan investera i framtiden och erbjudas hjälp
administration, teknikstöd med mera
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Energifrågor togs först upp 2008 inom Z-group och
utbildningar, studiebesök med hemläxor har
förekommit förut. Nu är det tredjegången som
projektliknande aktiviteter sker och det har utvecklats
mer och mer. Kan ses som att det tagit slut men då det
tas upp igen ses det som pågående. Upplägget
fungerar som uppföljning men därefter finns ingen
planerad uppföljning, ingår dock hos energikontoret
att följa upp

Tabell 21. Fortsättning 9.

Nätverk
Nya Roller för
Energibolagen,
Uthållig kommun
etapp 3

Finansiering (KSEK)

Mål eller syfte med nätverket

Stöd från
Energimyndigheten

Kommuner ska genom samverkan
skapa, utveckla och sprida
spjutspetsexempel med
energifokus. Utveckla energi- och
klimatarbetet.

Energieffektiv
region Västra
Götaland

Energimyndigheten 1 309
(24,5 %), landstinget i
Västra Götaland 600 (11,2
%), Övriga privata
(branscher och deltagare)
3 427 (64,2 %)

Bygga upp nätverk som skall
starta aktiviteter för
energianalyser och
energistrategier. Syftet är också
att de etablerade nätverken
sedan ska fortsätta
erfarenhetsutbytet på egen hand
efter projektavslutet och att fler
företag ansluter. Mål att
projektets arbetsmetodik ska
spridas till fler branscher,
redovisning av företagens
energianvändning, att flertalet
inför någon form av
energiledningssystem, ta fram
kort och långsiktiga mål,
åtgärdsprogram. Övriga mål
potentialer för branschen,
nyckeltal, ta fram goda exempel.

xiii

Anledning till nätverk

Förstudie som genomfördes
2002 av KanEnergi på
uppdrag av Västra
Götalandsregionen,
utarbetade en plattform för
energieffektivisering och
föreslå en handlingsplan för
arbetet inom regionenen. 10
branscher lämnade intresse
varpå de 3 branscherna i
detta projekt ansågs mest
motiverade och valdes därför.

Övrigt
Energimyndigheten drev processledningen själv fram
till nov år 2012 när Grontmij tog över. Energibolagen
uppges dela information med varandra. Uppföljningen
är upphandlad Näringsdepartementet som en del av
styrmedelsutvärdering (Sweco's rapport) Målen är
något luddiga och svåra att mäta. I utvärderingen
framgår endast att energibolagen varit involverade för
andra styrmedel för energikartläggningar och
energitjänster.
Ta fram nyckeltal för energianvändning.
Fjäderfänätverket byggde 3 biobränsleeldade
värmecentraler och sparade då 250 m3 eldningsolja
per år. Undersöker också möjlighet till biogasrötning
från fjäderfägödsel. Bedömd potential för
Kyrkonätverket 50-55 %. För tillverkningsindustrin
beräknades potentialen till 30 % för deltagarna. Totalt
identifierades 60 åtgärder där återbetalningen var 2 år
för de flesta och besparingen 4 200 MWh. I de
viktigaste erfarenheterna nämns argumentation, nya
insikter, samverkan och själva omställningen.
Engagemanget och avsikten att driva energifrågor
efter projektet ses som en avgörande betydelse för
det goda resultatet. Det infördes inte ett flertal
energiledningssystem och nyckeltal i ett webbaserat
verktyg lyckades inte.

Tabell 21. Fortsättning 10.

Nätverk
EnergInVäst
Arena för
energieffektiv
industri i Västra
Götaland

Finansiering (KSEK)

Mål eller syfte med nätverket

Anledning till nätverk

Övrigt

Energimyndigheten 1 525
(32 %), Västra Götalands
länsstyrelse 250 (5 %),
Västra Götalandsregionen
1 000 (21 %), Övriga
industriers kontantinsats
675 (14 %), Avsatt tid
övriga industrier 1 353 (28
%).

Idéen till EnergInVäst föddes
från ENGINE, där en lärdom
var att kunskaps för
energieffektivisering var låg
samt att
besparingsmöjligheterna var
generellt sätt höga

Hålla kontakt och skapa nätverk med industriföretag,
genomföra utbildningar, möten och seminarier samt
tillhandahålla informationsmaterial. Företagen
uppgavs dela information med varandra. Ingen
uppföljning om resultat eller genomförande görs. De
flesta målen nåddes men energiutbildningen med 4
träffar är den aktivitet som gör det till 1 energinätverk
i kartläggningen, nådde inte upp till målet om
utbildning för 135 industrier. En markant ökning av
energikartläggningsstödet kunde ändå identifieras i
projektet övriga aktiviteter. Ses som viktigt att stödja
nätverk då det nya energieffektiviseringsdirektivet
träder i kraft.

Energi i industrin
i Kronobergs län

Kronobergs länsstyrelse,
okänd summa

Sprida information till
industriföretag om strategiskt
arbete kring energianvändning.
Skapa en plattform för företag,
energiexperter, energi- och
klimatrådgivare samt andra
aktörer. Mål, energikartläggning
på 85 industrier utifrån de krav
som Energimyndigheten har,
energiöversyn i 50 mindre
industrier, energiutbildning för
135 industrier, 70 energi- och
klimatrådgivare deltar i
kompetenshöjande aktiviteter, 40
representanter i expertnätverket,
informera 500 företag i Västra
Götaland om projektet.
Öka kompetensen hos SMF för
energifrågor och därigenom
minska deras energiförbrukning
samt koldioxidutsläpp.

Bilda nätverk med
intresserade företag inom
industriell tillverkning men
även turism. Utbildningar
hölls för att företagen själva
skulle kunna utföra en
energianalys, vilket några
avser göra själva alternativt
med hjälp från konsult. Ett
par av företagen utförde
energianalyser under
projekttiden

Med den nya kompetensen från utbildningen ansågs
chansen större till att företagen skulle arbeta vidare
med resultaten från energianalyserna. Ett par företag
sökte stöd från EKC. Översiktlig gratis kartläggning för
turist företagen. Ges en lista på genomförda och
planerade åtgärder med uppskattad
besparingspotential. Utvärdering av deltagarnas
åsikter, mkt positiva till utbytet och möten med andra
företag. 1 nätverk beslutade att fortsätta träffas efter
projektslutet. Finns uppskattade besparingspotentialer
för ett par åtgärder men eftersom flera företag inte
kunde redovisa resultat finns ingen sammanställning.
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Tabell 21. Fortsättning 11.

Nätverk
Energi i industrin
i Blekinge län

Finansiering (KSEK)

Mål eller syfte med nätverket

Anledning till nätverk

Övrigt

Blekinge länsstyrelse,
okänd summa

Öka kompetensen hos SMF för
energifrågor och därigenom
minska deras energiförbrukning
samt koldioxidutsläpp.

Bilda nätverk med
intresserade företag inom
industriell tillverkning men
även turism. Utbildningar
hölls för att företagen själva
skulle kunna utföra en
energianalys, vilket några
avser göra själva alternativt
med hjälp från konsult. Ett
par av företagen utförde
energianalyser under
projekttiden

Uthållig kommun
Näringsliv

Energimyndigheten 485
(100 %), varav 228
återfördes som
outnyttjade medel.
Kommunernas egen
tidsbekostnad

Inom ramen för uthålligkommun
ska det arbetas för energieffektivt
näringsliv. Detta genom spridning
av metoden från Energieffektiva
Eskilstuna till deltagande
kommuner, där det ingår att bilda
nätverk.

Energieffektivt näringsliv
inom uthållig kommun.

Med den nya kompetensen från utbildningen ansågs
chansen större till att företagen skulle arbeta vidare
med resultaten från energianalyserna. Ett par företag
sökte stöd från EKC. Översiktlig gratis kartläggning för
turist företagen. Ges en lista på genomförda och
planerade åtgärder med uppskattad
besparingspotential. Utvärdering av deltagarnas
åsikter, mkt positiva till utbytet och möten med andra
företag. Även i Blekinge beslutade ett nätverk att
fortsätta och de vill sprida sig inom Olofströms
kommun. Finns uppskattade besparingspotentialer för
ett par åtgärder men eftersom flera företag inte kunde
redovisa resultat finns ingen sammanställning.
Mål, utbildning och ge stöd till 8-15 kommuner och
respektive projektledare som förväntades få igång
nätverk om 10-12 företag som gemensamt arbetar för
att minska sin energianvändning. Resultat endast för
nätverket i Eskilstuna ca 1 545 MWh
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Tabell 21. Fortsättning 12.

Nätverk
Testpiloter i
praktisk energieffektivisering

Finansiering (KSEK)

Mål eller syfte med nätverket

Anledning till nätverk

Övrigt

Energimyndigheten 2 000
(20 %), Norrbottens
länsstyrelse 500 (5 %),
Västerbottens länsstyrelse
500 (5 %), Norrbottens
landsting 752 (8 %), Nya
intressenter 185 (2 %),
Region Västerbotten 650
(7 %), Tillväxtverket med
stöd från EUs regionala
utvecklingsfond 4 902 (49
%), Västerbottens
landsting 500 (5 %).

Samla kompetens kring
energianvändning genom
samarbete med FoU, näringsliv
och offentlig sektor. Detta för att
utveckla goda exempel för
energieffektivisering i
stödprocesser och brukande.
Mål, minst 16 verksamheter och
att initiera 1 fastighetsnätverk

Öka kunskap och initiativkraft
i praktisk energieffektivisering
hos företag/verksamheter i
regionen Norrbotten och
Västerbotten

Utveckling/spridning
Tranås/Eskilstunamodellen

Energimyndigheten 500
(69 %), samtliga
kommuner resterande
summa, sammanlagt 724.

Sprida och utveckla de
nätverksbaserade modellerna
Tranås- och Eskilstunamodellen.
Mål, investeringsplaner för minst
40 kundföretag, Implementera
Tranåsmodellen hos minst 27
företag. Spridning/utveckling av
modellerna med stöd från
strukturfondsmedel. Effektmål
att hälften av de medverkande
företag sänker sina
energikostnader med 20 %
motsvarande 100 MWh och
sammantaget 2500 MWh.

Minska energianvändning med 20 % hos deltagande
företag under en 5 års period. Projektets "testpiloter"
utgörs av 10 pilotfall med olika inriktningar som i sin
tur kan bestå av en eller flera aktörer. Till respektive
pilotfall knyts expertis och kompetensstöd samt ett
utvecklingsråd till samtliga pilotfall med
representanter från relevanta energitjänster eller
produkter. Material från träffar och utredningar med
mera delas via Nenets hemsida. Ämnar utvärdera
pilotfallen och utveckla databas samt en extern
utvärdering. I Övrigt ska en utvärdering med fokus på
jämställdhet, integration och mångfald genomföras.
Slutrapporten ska också redovisa
energieffektiviseringen i kWh för det som är möjligt i
tillämplig enhet.
Genomföra energikartläggningar på minst 27 företag.
Ta fram investeringsplaner i kommunikation med
kundföretag och leverantörer genom att länka till
projekt "Mäklartjänster för energieffektivisering".
Energikartläggning för minst 13 företag enligt
Eskilstunamodellen. Nätverksträffarna kommer ägnas
åt metodutveckling för de båda modellerna och för att
ansöka om en fortsättning med stöd från
strukturfonderna eller Horizon 2020.
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Bilaga F. Energinätverk och respektive referens
I Tabell 22 och Tabell 23 ses vilken eller vilka referenser som hör till respektive nätverk. Detta för att
nätverken ska kunna fungera som egna referenser i arbetet.
Tabell 22. De större energinätverken och tillhörande kartläggningsreferenser.

Nätverk
ENET – Steel och
Energirådet

Tillhörande kartläggningskällor

ENIG 1 och 2

(Energimyndigheten, 2009c), (Energimyndigheten, 2012c), (Sommarin, et al.,
2012), (Sommarin, 2013) och (Svensson, et al., 2014)
(EESI, 2011), (Energimyndigheten, 2009b), (Energimyndigheten, 2011b),
(Nordman, 2010), (Nordman, 2011), och (Nordman, 2013)

EESI – Energieffektivisering i
sågverksindustrin, Fas 1
och Fas 2
GeniAl 1 och 2

(Axelsson, 2013), (Energimyndigheten, 2005a), (Energimyndigheten 2006),
(Energimyndigheten, 2009a), (Energimyndigheten, 2011a), (Nordqvist &
Axelsson, 2011) och (Jernkontoret, u.å.)

(Energimyndigheten, 2011c), (Energimyndigheten, 2013f) och (Svenskt
Aluminium, 2013),

Tabell 23. De övriga energinätverken och tillhörande kartläggningsreferenser.

Nätverk
Nätverk för energieffektivisering
Energieffektivisering av
Landzbygdsbutiker
Informations- och
utbildningsprojekt för ökad
energi-effektivisering
Energinätverk för
industriföretag
Energismarta företag och
Energismarta
landsbygdsföretag
Energieffektiva företag
Projekt som delvis liknar
nätverk
Ett flertal projekt för
energieffektivisering
Energilednings-system i små
och medelstora företag i
Västernorrland
BränsleEffektiva
Skogsföretag - för ökad
klimat och affärsnytta
ENGINE, Networking
Companies
ENGINE, IDC Skaraborg

Tillhörande kartläggningskällor
(Cronvall, B, 2013), (NUVAB, 2011)
(Ericsson, Ö, 2013)
(Energimyndigheten, 2010e), (Pettersson, C, 2013), (Pettersson, C. &
Dinkel, H., 2013)
(Energikontoret Norra Småland, 2012), (Energikontoret Norra Småland,
2013), (Pettersson, C, 2013)
(Energimyndigheten, 2010b), (Energimyndigheten, 2013k), (Ragnarsson, M,
2013)
(Svensson, J, 2013), (Energikontoret Östra Götaland, u.å.)
(Åslund, P, 2013)
(Sundqvist, S, 2013)
(Carlsson, P-E, 2013), (Energimyndigheten, 2012b), (Kommunförbundet
Energikontor Västernorrland, 2013)
(Energimyndigheten, 2013h)

(Energimyndigheten, 2007), (Energimyndigheten, 2010f), (ENGINE, 2008)
(Energimyndigheten, 2007), (Energimyndigheten, 2010f), (ENGINE, 2008)
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Tabell 23. Fortsättning 1.

Nätverk

Tillhörande kartläggningskällor

Energikartläggning i företag
samt KLIMP
Energikrav i Norrlands
landsting
Energieffektiviseringsprojekt i Halland
Branschvis Energi
Effektivisering, BEE
Energilednings-system för
lokal
utveckling/Energiledning
Light
Energigården
Nätverk inom Z-group
Nya Roller för
Energibolagen, Uthållig
kommun etapp 3
Energieffektiv region Västra
Götaland
EnergInVäst Arena för
energieffektiv industri i
Västra Götaland
Energi i industrin i
Kronobergs län
Energi i industrin i Blekinge
län
Uthållig kommun Näringsliv
Testpiloter i praktisk
energieffektivisering
Utveckling/spridning
Tranås/Eskilstunamodellen

(Nyman, J, 2014)
(Köpsén, J, 2014)
(Energimyndigheten, 2010c), (Energimyndigheten, 2010d)
(Energimyndigheten, 2013i)
(Energimyndigheten, 2012a), (Friedrich, J, A, 2014)

(Andersson, J, 2014), (Wennerberg, C & Söderqvist, K-O, 2010)
(Anjevall, J, 2014)
(Sernhed, K, 2014)

(Energimyndigheten, 2004), (Energimyndigheten, 2005b)
(Energimyndigheten, 2010a), (Energimyndigheten, 2013k), (Newborg, A,
2014)
(Alvånger, K, 2014), (Alvånger, K, 2013a)
(Alvånger, K, 2014), (Alvånger, K, 2013b)
(Energimyndigheten, 2011e), (Energimyndigheten, 2011f)
(Energimyndigheten, 2011d), (Energimyndigheten, 2013j), (Nenet, 2014),
(Tillväxtverket, 2011-2013. Lägesrapport nr 1-9)
(Energimyndigheten, 2013g)

ii

Bilaga G. Administration för respektive energinätverk
I Tabell 24, Tabell 25 och Tabell 26 framgår administrationen för respektive energinätverk som
återfinns i rapporten.
Tabell 24. Identifierat energinätverk och bakomliggande administration för den offentliga sektorn.

Energikontor, region, kommun, länsstyrelse
Norrbottens energikontor Nenet
Energikontor Västernorrland

Administrerat nätverksprojekt
Testpiloter i praktisk energieffektivisering
Energiledningssystem i små och medelstora
företag i Västernorrland

Jämtlands läns energikontor
Gävle Dala Energikontor

Energieffektivisering av landzbygdsbutiker
Pilotlän Dalarna

Gävle Dala Energikontor

Energismarta företag och Energismarta
Landsbygdsföretag
Projektbaserade nätverk i Örebro län

Energikontoret Regionförbundet Örebro
Kommunförbundet Stockholms län

Har inte haft projekt med nätverk och
samverkande företag enligt Said
Energiledningssystem för lokal
utveckling/Energiledning light

Hållbar utveckling Väst

Energikontoret Östra Götaland

BränsleEffektiva Skogsföretag - för ökad
klimat och affärsnytta

Energikontoret Östra Götaland
Energikontoret Norra Småland
Energikontoret Norra Småland

Energieffektiva företag
Energinätverk för industriföretag
Informations- och utbildningsprojekt för ökad
energieffektivisering - åtgärder för ett
energieffektivare Jönköpings län

Jämtlands läns energikontor

Nätverk inom Z-group

Gävle Dala Energikontor

Branschvis Energi Effektivisering, BEE

Energikontor Sydost

Energi i industrin i Kronobergs län

Energikontor Sydost

Energi i industrin i Blekinge län

Energikontoret i Mälardalen

Uthållig kommun Näringsliv

Örnsköldsvikskommun

Kartläggningsprojekt, Energieffektivisering i
företag samt en grupp företag i KLIMP

Miljöforum Halland i samarbete med
Länsstyrelsen i Halland, Region Halland,
Högskolan i Halmstad, Växa Halland samt
näringslivsorganisationer

Energieffektiviseringsprojekt Halland

Tranås kommun

Utveckling/spridning
Tranås/Eskilstunamodellen

i

Tabell 25. Identifierat energinätverk och bakomliggande administration för bransch- och företagsorganisationerna.

Branschorganisation/företagsorganisationer
Jernkontoret, stålindustrins branschorganisation

Administrerat nätverksprojekt
Energirådet

NUVAB
Sågverksindustrin och SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut AB
Sågverksindustrin och SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut AB
Swerea SWECAST och Swerea IVF
Aluminiumindustrin, administreras av
Energimyndigheten
Jernkontoret, Gruv- och stålindustrin
Swerea IVF AB samt KanEnergi Sverige AB

Nätverk för energieffektivisering
EESI - Energieffektivisering i
sågverksindustrin Fas 1
EESI - Energieffektivisering i
sågverksindustrin Fas 2
ENIG
GeniAl
ENET - Steel
ENGINE, Networking Companies &
ENGINE, IDC Skaraborg
Energigården

AgroVäst

Tabell 26. Identifierat energinätverk och bakomliggande administration för konsultföretagen.

Konsultföretag
Energy Save AB

Administrerat nätverksprojekt
Ett flertal projekt för energieffektivisering

Industriell Laststyrning
KanEnergi agerat
projektkoordinator
KanEnergi agerat
projektkoordinator
Grontmij

Deltagit i ett flertal nätverksprojekt i egenskap av konsult
EnergInVäst Arena för energieffektiv industri i Västra
Götaland
Energieffektiv region Västra Götaland

Sweco

Energikrav i Norrlands landsting

Nya Roller för Energibolagen, Uthållig kommun etapp 3
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