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Sammanfattning 

Energieffektivisering är ett område där många styrande samhällsorgan, inte minst EU, tillför mycket kapital 

för att minska medlemsländers och företags klimatpåverkan. Den inriktning som historiskt sett haft störst 

fokus är diffusion av energieffektiv teknik, men senare forskning visar på en utökad 

energieffektiviseringspotential utöver ren implementering av energieffektiv teknik. Genom att arbeta med 

energiledning anses en högre nivå av energieffektivisering kunna uppnås. Inga studier har hittills genomförts 

på ett fulländat nationellt energieffektiviseringsprogram i syfte att kvantifiera energiledningspotential i små 

och medelstora företag (SMF). Syftet med denna studie är att fylla detta forskningsgap genom att undersöka 

energiledning i SMF som erhållit stöd för energikartläggning genom de så kallade 

Energikartläggningscheckarna, (EKC). Studien är baserad på energieffektiviseringsåtgärder från EKC-

programmet samt en enkätstudie med ett urval av de deltagande företagen.  

Resultatet visar att 3 – 23 procent av den identifierade energieffektiviseringspotentialen kan härledas till 

energiledning, beroende på vilka åtgärdskategorier som inkluderas i begreppet. Om enbart kategorin 

beteendeförändring tillskrivs energiledning uppgår storleken på energiledningsgapet till 3 procent. Författarna 

anser att detta synsätt har starkast förankring till den teori kring energiledning som presenteras i studien.  

Med ett väl fungerande energiledningsarbete möjliggörs upptäckter av nya förbättringsområden kontinuerligt. 

Det är därmed sannolikt att ett bra energiledningsarbete leder till att fler energieffektiviseringsåtgärder 

identifieras och genomförs. Trender i studiens resultat visar att en hög grad av involvering vid 

energikartläggning samt ett välutvecklat energiledningsarbete leder till att fler kostnadseffektiva åtgärder 

genomförs, dock påverkas många beslut inom energieffektivisering av icke-rationella beteenden.  

Författarna menar dock att energiledning är ett mycket brett begrepp som inte bara inkluderar 

energieffektiviseringsåtgärder. Litteraturen anger exempelvis kontinuitet och ständiga förbättringar som 

viktiga aspekter inom energiledning, vilket inte kan mätas med hjälp av enskilda energieffektiviseringsåtgärder. 

Sammanfattningsvis konstaterar författarna att det utöver tekniska förbättringar finns en stor potential till 

energieffektivisering inom SMF. Att utöka synen på energieffektivisering till att innefatta 

energiledningsaspekter ses som ett steg i rätt riktning. Ytterligare utvidgning av synsättet efterfrågas och en ny 

metod för kvantifiering av energiledningspotentialen föreslås av författarna som inkluderar fler dimensioner.   
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1. Introduktion 

1.1. Energianvändningens koppling till globala klimatfrågor  

I början på december 2015 riktas stor uppmärksamhet mot den internationella klimatkonferensen i Paris, 

COP21. På konferensen, som är en historisk milstolpe i det internationella samarbetet, möts världens länder 

för att förhandla om ett nytt internationellt klimatavtal vars syfte är att bekämpa klimatförändringarna under 

de kommande årtiondena. Omvandling och användning av energi står för två tredjedelar av världens totala 

utsläpp av växthusgaser, vilket gör det nödvändigt att förändra energisektorn för att motverka fortsatta 

klimatförändringar. (IEA, 2015) 

Inom EU finns sedan tidigare ett bindande avtal för medlemsländerna att fram till år 2020 minska 

koldioxidutsläppen med 20 procent, öka energieffektiviteten med 20 procent och öka andelen förnyelsebara 

energikällor med 20 procent, jämfört med 1990 års nivå (European Comission, 2015).  

Några av de viktigaste målen med energieffektivisering är att minska den primära energianvändningen, likväl 

att minska utsläppen av växthusgaser på ett kostnadseffektivt sätt (European Comission, 2015). En 

energieffektiv ekonomi menar Europeiska Kommissionen kommer leda till att konkurrenskraften stärks och 

att tillväxten fortsätter öka inom regionen (European Comission, 2015).  

I Sverige har EU-direktiven om energieffektivisering införlivats på flera olika sätt. Ett av dem är att företag 

kan ansöka om stöd från Energimyndigheten för att genomföra en energikartläggning (Backlund, 2014). 

Energikartläggningen syftar till att hitta kostnadseffektiva åtgärder för energieffektivisering och 

stödprogrammen har riktas mot olika företagssegment. För stora, energiintensiva företag har Programmet för 

energieffektivisering i energiintensiv industri (PFE) genomförts medan små och medelstora företag (SMF) har 

kunnat söka ett statligt stöd för genomförandet av energikartläggningar, genom så kallade 

Energikartläggningscheckar (Stenqvist & Nilsson, 2012; Ottosson & Peterson, 2007).  

1.2. Stor potential till effektivisering utöver tekniska åtgärder  

Inom industrin har stora förbättringar inom energieffektiviseringsområdet gjorts de senaste trettio åren, 

mycket tack vare politiska styrmedel och hårdare lagkrav (Schulze et al., 2015). Störst förbättring har skett 

inom energiintensiv industri såsom papper- och pappersmassaindustrin, stålindustrin och kemiindustrin 

(Schulze et al., 2015). Trots stora förbättringar inom energieffektivisering visar tidigare forskning på att det 

finns ett gap mellan den faktiska nivån av energieffektivisering och den teoretiska nivån av kostnadseffektiva 

åtgärder. Detta gap refereras inom tidigare litteratur till energieffektiviseringsgapet (Hirst & Brown, 1990). 

För att överkomma energieffektiviseringsgapet har olika typer av styrmedel instiftats, de flesta med starkt 

fokus på diffusion, det vill säga spridning av, energieffektiv teknik (Paramonova et al., 2015).  

Senare forskning på området för energieffektivisering, bland annat genom studier av PFE av Backlund, Palm, 

et al. (2012) visar på ytterligare potential för energieffektivisering, då fokus läggs på andra typer av åtgärder än 

enbart tekniska förbättringar, exempelvis energiledning. Resultat från liknande studier av energiledning inom 

energiintensiv industri, visar på en utökad energieffektivisering potential med 6 – 13 procent (Backlund, 

Broberg, et al., 2012). Sammantaget kan det konstateras att studierna visar på en förhöjd potential av 

energieffektivisering då energiledning implementeras och att denna potential skiljer sig mellan olika 

företagssegment (Paramonova et al., 2015).  
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Företag som arbetar inom tillverkningsindustri står för ungefär en tredjedel av Sveriges totala 

energianvändning. Av den tillverkande industrins energianvändning står SMF i Sverige för cirka 30 procent av 

energianvändningen (Backlund, 2014). Då betydelsen av energiledning för att öka energieffektiviseringen 

belyst av bland annat Backlund, Thollander, et al. (2012) är det därför av intresse att studera energiledning 

inom SMF vidare.  

1.3. Studiens innehåll och syfte  

Få studier har gjorts för att undersöka energiledning med hjälp av data från ett nationellt 

energieffektiviseringsprogram. För att fylla detta forskningsgap undersöker denna studie energiledning inom 

tillverkande SMF (SNI 10 000 – 33 000) med hjälp av data från programmet för stöd vid energikartläggningar, 

de så kallade Energikartläggningscheckarna (EKC).  

Syftet med denna studie är att undersöka potentialen för energiledning i SMF inom tillverkande industri, som 

deltagit i Energimyndighetens program Energikartläggningscheckar mellan 2010 och 2014. Syftet har brutits 

ned i två frågeställningar.  

Frågeställning 1: Hur stor andel av energieffektiviseringsåtgärderna och motsvarande 

energibesparingspotential tillhör energiledning?  

Frågeställning 2: Hur påverkar energiledningsarbete omfattningen av genomförda 

energieffektiviseringsåtgärder?  

För att svara på dessa frågor inleds artikeln med en teoretisk bakgrund kring energieffektivisering och 

energiledning. I denna del behandlas också andra faktorer som påverkar företags energiledningsarbete. Teorin 

följer en kronologisk utveckling av synen på energieffektivisering. Den andra delen av artikeln beskriver 

metoden för litteratursökningen och den använda databasen, tillvägagångssättet för kategorisering av åtgärder 

och enkätstudie. Avsnittet avslutas med en metodkritik. Artikelns tredje del behandlar resultat som erhållits 

från kategorisering av åtgärder i databasen samt resultat från enkätstudie med ett urval av företagen. Den 

fjärde delen omfattar en fördjupad analys och diskussion samt avslutas med sammanfattande slutsatser.  
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2. Utveckling av synen på energieffektivisering 

2.1. Traditionell syn på energieffektivisering – fokus på ny teknik  

Forskningen inom energieffektivisering har under åren fokuserat mycket på spridningen av ny, energieffektiv 

teknik på marknaden och hur denna process kan effektiviseras (Backlund, Palm, et al., 2012). Forskningen 

baseras på teorier om innovationsdiffusion, ibland även benämnt teknikdiffusion, som populariserades under 

60- och 70-talet där Everett M. Rogers teorier har fått stor uppmärksamhet och spridning (Meade & Islam, 

2006). Den generellt använda modellen är att en ny innovation absorberas av marknaden enligt en S-kurva, se 

Figur 1. Fenomenet upptäcktes i början på 1900-talet och har sedan dess påvisats i en mängd studier (Rogers, 

1995). Utifrån detta delar Rogers upp adoptanter av nya innovationer i fem olika kategorier:  

1. Innovatörer 

2. Tidiga adoptanter 

3. Tidig majoritet 

4. Sen majoritet 

5. Eftersläntrare 

 

Figur 1. Teknikdiffusion enligt en S-kurva enligt Rogers (1995). 

Aktörers adoptionsförmåga, förmåga att ge acceptans, påverkas av en mängd faktorer. Meade och Islam 

(2006) listar ett flertal av dessa faktorer, exempelvis individers behov av att vara först med nya innovationer 

eller att följa andra, motstånd mot förändring, ekonomisk distribution samt krav på bevisning av 

tillämpbarheten. Dessa faktorer är avgörande för hur snabbt aktörer implementerar den nya innovationen. 

Robinson (2009) menar att påverkande faktorer generellt sett tillhör fem olika områden: 
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 Relativa fördelar – Innovationen sprids snabbare om den medför fördelar jämfört med den tidigare 

tekniken, exempelvis ekonomiskt.  

 Kompabilitet med existerande värderingar och tillvägagångssätt – Om innovationen medför stora 

förändringar hos aktören ökar motståndet.  

 Enkelhet i förståelse och användande – Innovationer som är lätta att förstå ökar sannolikheten för 

implementation.  

 Testbarhet – Om aktören har möjlighet att testa innovationen innan full implementering minskar 

risken att innovationen inte är kompatibel. 

 Observerbara resultat – Tydliga resultat för tidigare aktörer minskar implementeringsrisken och 

tydliga resultat i den egna verksamheten ökar sannolikheten att aktören sprider kunskapen vidare.  

Paramonova et al. (2015) menar att flertalet styrmedel som instiftats i Sverige fokuserar på diffusion av 

energieffektivare teknik. Även Gerarden et al. (2015) pekar på styrmedlens fokus på teknikdiffusion och 

menar att energimärkningar och energikartläggningar kan fungera som katalysatorer för 

informationsspridning, vilket i sin tur gynnar diffusion av teknik. Vidare menar Gerarden et al (2015) att 

avsaknaden av relevant information kan leda till att lönsamheten i energieffektiviseringsprojekt avsevärt 

undervärderas och därmed inte genomförs i en utsträckning som är kostnadsmässigt motiverat. Backlund 

(2014) menar dock att definitionen av kostnadseffektivitet fortfarande är omdiskuterad och hänvisar till 

tidigare forskning av Jaffe & Stavins (1994) vilka beskriver tre olika nivåer av energieffektiviseringspotential; 

den ekonomiska, den tekniska och den hypotetiska, se Figur 2.  

Den lägsta nivån inom energieffektiviseringspotentialen är den ekonomiska, vilken inkluderar aspekter så som 

uppfattade risker och kostnader associerade till åtgärder. Nästföljande nivå är den tekniska, vilket innebär att 

nyttan av åtgärden är större än dess investeringskostnad. Den högsta nivån är den hypotetiska, där även 

imperfektioner av energimarknaden i form av externaliteter överbryggas. Eftersom den sista nivån innefattar 

externa faktorer, i detta fall från energimarknaden, är detta något som det enskilda företaget saknar rådighet 

över. (Jaffe & Stavins, 1994) 

Skillnaden mellan den energieffektivitet ett företag kan uppnå och den verkliga graden av energieffektivitet 

beskrevs initialt av Hirst & Brown (1990) samt Jaffe & Stavins (1994).  Detta benämns som 

energieffektiviseringsgap. Backlund, Palm, et al. (2012) anser att gapet mellan den nuvarande 

energieffektiviteten och den tekniska potentialen är av speciellt intresse för företag och benämner detta som 

energiteknikgapet. 

  

Ekonomisk 
potential

Teknisk 
potential

Hypotetisk 
potential

Figur 2. De olika nivåerna av energieffektiviseringspotential enligt Jaffe & Stavins (1994). 
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2.2. Utökad syn på energieffektivisering 

Backlund, Palm, et al. (2012) argumenterar att det finns ytterligare en nivå av energieffektiviseringspotential 

utöver den tidigare beskrivna - där diffusion av energieffektivare teknik står i huvudfokus. Den utökade 

potentialen till energieffektivisering kan nås genom implementering av energiledning i företaget, vilket gett 

namnet energiledningsgapet. Tillsammans utgör energiteknikgapet och energiledningsgapet det utökade 

energieffektiviseringsgapet, se Figur 3 (Backlund, Palm, et al., 2012). Det utökade energieffektiviseringsgapet 

är ett relativt nytt begrep inom forskningen och behandlas endast inom ett fåtal artiklar. 

 

Figur 3. Det utökade energieffektiviseringsgapet så som beskrivet av Backlund, Palm, et al. (2012) 

Paramonova et al. (2015) har genomfört en studie för att kvantifiera förhållandet mellan energiledningsgapet 

och energiteknikgapet baserad på resultat från PFE. I studien delades energieffektiviseringsåtgärder in i fyra 

kategorier. Resultatet från studien visade att 29 procent av åtgärderna tillhörde beteendeförändringar, 7 procent 

tillhörde kontrollsystem och 2 procent tillhörde justering av teknik. Paramonova et al. (2015) allokerar 

kategorierna beteendeförändring och kontrollsystem till energiledningsgapet, som därmed uppgår till 35 procent. Då 

justering av teknik inkluderas uppgår energiledningsgapet till 38 procent. Beroende på vilka kategorier som 

inkluderas i begreppet energiledning, kunde 35-38 procent av den totalt identifierade 

energibesparingspotentialen hänvisas till energiledningsgapet och 61-63 procent till energiteknikgapet 

(Paramonova et al., 2015). 

En tidigare studie av Backlund (2014) omfattande den initiala fasen av EKC-programmet diskuterar 

potentialen för energiledning i generella termer. Backlund (2014) kategoriserar energikartläggningarnas 

åtgärdsförslag men utan att tilldela dessa kategorier till energiledningsgapet eller energiteknikgapet. 

Paramonova et al. (2015) hänvisar dock till denna studie och noterar att delarna som kategoriserats som 

energiledning är betydligt mindre för SMF i Backlunds studie, mellan 1-28 procent beroende på vilka 

kombinationer av kategorier som väljs. Paramonova et al. 2015 menar att denna stora skillnad grundas i att en 

obligatorisk del i PFE var att införa ett certifierat energiledningssystem, vilket inte var fallet i EKC-

programmet. En annan viktig faktor för skillnaderna ansågs vara att åtgärderna i PFE huvudsakligen berör 

produktionsprocesser medan åtgärderna från EKC-programmet mestadels fokuserar på stödprocesser. 
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2.3. Energiledning  

Sedan forskning identifierade en utökad potential för energieffektivisering har intresset för energiledning ökat 

bland företag och organisationer. Trots detta återfinns ingen enhällig definition av energiledning inom den 

akademiska litteraturen (Backlund, Palm, et al., 2012). Definitionen för välfungerande energiledning skiljer sig 

också åt eftersom företag inom industrin är en heterogen grupp (McKeiver & Gadenne, 2005). Schulze et al. 

(2015) belyser en mängd olika definitioner av energiledning. Enligt Schulze et al. (2015) riktar definitionerna 

fokus mot olika aspekter av energiledningsarbetet i företagets verksamhet. Nedan presenteras ett urval av 

definitioner som förekommer inom den studerade litteraturen, fritt översatt till svenska. 

“Energiledning är betraktat som den proaktiva och systematiska koordineringen av anskaffande, 

omvandling, distribution och användning av energi inom ett företag, med syfte att kontinuerligt 

reducera energianvändningen och relaterade energikostnader.” (German Energy Agency, citerad av 

Schulze et al., 2015) 

“Energiledning är strategin för att möta efterfrågan av energi när och var det behövs. Detta kan 

uppnås genom att optimera energikrävande system och procedurer så att energibehovet per 

producerad enhet minskas samtidigt som totalkostnaden behålls konstant eller minskar.” (Abdelaziz 

et al, citerad av Schulze et al., 2015) 

”Energiledning betraktas som en kombination av energieffektiviseringsaktiviteter och -tekniker samt 

hantering av relaterade processer vilket resulterar i minskade energikostnader och koldioxidutsläpp.” 

(Ates & Durakbasa, citerad av Schulze et al., 2015) 

Kort sagt är målet med energiledning att förbättra energieffektivitet och minska energikostnader (Backlund, 

2014). En ständig förbättring av energiarbetet är grunden i energiledningsarbetet (Gordic et al., 2010). I 

energiledningsarbete ingår både det planeringsarbete som krävs, exempelvis inför investering i ny teknik, och 

det underhållsarbete som behövs för att tekniken ska fungera på ett bra sätt (Gordic et al., 2010). Enligt 

Backlund (2014) skapas kunskap genom insamling och analys av energidata som underlättar vid investeringar i 

ny teknik. Om detta arbete utförs kontinuerligt ger det även kunskaper om ineffektivitet och dåligt 

fungerande utrustning, vilket i sin tur möjliggör vidare investeringar i ny teknik och processoptimering som 

förbättrar energieffektiviteten ytterligare (Backlund, 2014).  

Schulze et al. (2015) menar att olika tolkningar av energiledning riktar sig mot olika delar av företags arbete; 

det strategiska och det operationella. I syfte att ge en överblick över tidigare litteratur inom energiledning och 

för att bygga en bas för ett nytt ramverk, har Schulze et al (2015) studerat 44 artiklar och sammanställt 

innehållet samt kategoriserat dessa inom olika teman och koncept. Resultatet från denna analys illustreras i 

Figur 4, där fem övergripande kategorier för energiledning utgör nyckelelementen i ramverket. Dessa 

kategorier är strategi/planering, implementering/drift, kontroll, organisation och kultur (Schulze et al., 2015). 

Det kan utläsas att energikartläggning och energieffektiviseringsåtgärder enbart är en del av kategorin 

implementering/drift och att ett energiledningsarbete även innefattar många andra aspekter. 
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Figur 4. Figuren visar det övergripande innehållet i artiklar om energiledning som studerats av Schulze et al. Figur omarbetad från 

Schulze et al, 2015. 

Tidigare studier har enligt Thollander och Palm (2013) visat att vissa faktorer inom ett företag är mer frekvent 

förekommande hos de företag med ett lyckat energiledningsarbete. Dessa faktorer är:  

 Stöd från företagsledning i energiledningsarbetet 

 En person med ansvar för energifrågor 

 En långsiktig strategi för energifrågor  

 En energiplan baserad på energistrategin där kvantifierbara mål är satta  

 Ekonomiska medel till förfogande för uppsättning av undermätare 

Enligt Backlund (2014) är en fördel med energieffektiviseringsåtgärder som är kopplade till energiledning att 

de ofta är associerade till relativt små kostnader, i jämförelse med den stora graden av förbättringar de kan 

leda till. Ofta innebär åtgärder inom energiledning att dagliga rutiner förändras, att personal utbildas eller 

andra beteendemässiga förändringar, vilket innebär att kostnaderna byggs upp av personalkostnader och 

administrationskostnader (Backlund, 2014).  

2.4. Energiledningssystem  

Ett energiledningssystem är ett verktyg som kan användas för att systematiskt arbeta med energiledning. Ett 

energiledningssystem är således det system av planerade åtgärder som syftar till att minska ett företags 

energikostnader och ge ökad energieffektivitet (Gordic et al., 2010). Det finns en internationell standard för 

energiledningssystem, ISO 50001 och en europeisk standard som heter EN 16001. 

De internationella standarderna för energiledningssystem är uppbyggda enligt en cyklisk process. Processen 

härstammar ur PDCA-modellen (plan – do- check – act) och innebär att energiledningsarbetet startar med 

planering, fortsätter med genomförande, uppföljning och slutligen förbättring (Energimyndigheten, 2014). 

Enligt Bamford (2005) är en PDCA-cykel en process där resultaten av åtgärder jämförs mot ett mål. En 
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PDCA-cykel skapar mer effektiva metoder än andra metoder som strävar efter att ”göra rätt från början”, 

eftersom PDCA-cykeln bygger på utveckling baserat på tidigare brister (Bamford, 2005). Detta är anledningen 

till att de flesta energi- och miljöledningssystem bygger på en PDCA-cykel (Thollander & Palm, 2015). 

Energiledningssystem enligt PDCA-cykeln beskrivs i Figur 5. Ur bilden kan utläsas att genomförande av 

energikartläggning är en del av det första steget i cykeln. Därefter genomförs energieffektiviseringsåtgärder 

från energikartläggningen som ett andra steg. 

 

Figur 5. Energiledning enligt PDCA-cykeln. Modell från (Energimyndigheten, 2014).  

2.5. Barriärer och drivkrafter för energieffektivisering och energiledning  

Arbete med energieffektivisering i företag kan variera och bland annat dess utformning, omfattning och 

verkningsfullhet kan motverkas och drivas av en rad olika faktorer. Backlund (2014) beskriver att teori om 

barriärer kombinerar teknisk kunskap, ekonomisk teori, psykologi och organisationsteori för att förklara 

varför energieffektivisering inte alltid genomförs. Fleiter et al.  (2011) definierar barriärer mot 

energieffektivisering som faktorer som hindrar implementering av energi- och kostnadseffektiv teknik eller 

saktar ner dess diffusion in i verksamheten. Sorrell et al. (2004) klassificerar barriärer inom följande sex 

kategorier: imperfekt information, dolda kostnader, risk, tillgång till kapital, skilda motiv och begränsad 

rationalitet. Mycket av forskningen inom barriärer grundar sig i denna kategorisering utvecklad av Sorrell et al. 

(2004) (Fleiter et al., 2012).  

I en studie av Brunke et al. (2014) på svensk stålindustri delas barriärer istället in i sex andra kategorier: 

marknadsmässiga, ekonomiska, organisatoriska, beteendemässiga, kunskapsmässiga och informationsmässiga, 

där de ekonomiska barriärerna följt av de beteendemässiga angavs vara mest betydande hos de undersökta 

företagen. De menar vidare att det finns både interna och externa barriärer och drivkrafter, där de 

marknadsbaserade räknas som externa och resterande kategorier som interna. 
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Det har gjorts en del studier för att identifiera barriärer mot energieffektivisering i SMF. I Fleiter et al. (2012) 

studie av SMF i Tyskland framkom det att höga investeringskostnader och brist på kapital är viktiga barriärer 

för implementering av åtgärder för ökad energieffektivitet bland de undersökta företagen. Även Trianni & 

Cagno (2012) påpekade, till följd av en studie av italienska SMF, att brist på kapital samt informationsproblem 

är de viktigaste barriärerna. I en studie av Thollander et al. (2007) på mindre energiintensiva SMF inom 

tillverkningsindustrin i Sverige som deltagit i energikartläggningsprogrammet Projekt Högland framkom att de 

huvudsakliga barriärerna mot energieffektivisering var brist på tid och låg prioritet för energieffektivisering.  

Barriärer med koppling till energiledning beskrivs enligt Brunke et al. (2014) framförallt förekomma bland de 

organisatoriska barriärerna. Enligt deras studie inom svensk stålindustri var barriären inga möjligheter att förbättra 

energiledning rankad som minst betydande av de undersökta barriärerna (Brunke et al., 2014). Energiledning är 

dock mer uppmärksammat vid diskussion om drivkrafter för energieffektivisering (Brunke et al., 2014). 

Cagno & Trianni (2013) definierar drivkrafter för energieffektivisering som ”faktorer som underlättar 

införandet av både energieffektiv teknik och metodik, vilket går utöver synen på investeringar och även 

inbegriper främjande av en energieffektiv kultur och medvetenhet”. Denna definition av drivkrafter 

inkluderar inte enbart tekniska faktorer utan även faktorer förenat med energiledning, vilket därmed påverkar 

hela det som Backlund et al. (2012) kallar det utökade energieffektiviseringsgapet. Brunke et al. (2014) visade 

att drivkrafter med koppling till interna faktorer rankades högre än samma drivkrafter kopplade till externa 

faktorer. De två viktigaste drivkrafterna enligt deras studie var ekonomiska faktorer och information, båda 

internt inom företaget, vilket kan kopplas till energiledning (Brunke et al., 2014). 

2.6. Faktorer som påverkar energiledningsarbete 

Vid arbete för ökad energieffektivitet är det viktigt att ta i beaktning att genomförande av en 

energikartläggning och de föreslagna åtgärderna i sig inte ökar energieffektiviteten i ett företag. Det är 

möjligheten att ta till sig kunskap från energikartläggningen och implementeringen av åtgärderna som är 

avgörande för att energieffektivisering ska ske. Forskning inom lärande av Cohen & Levinthal (1990) 

beskriver att ett företags förmåga att se värdet i ny extern kunskap, ta till sig denna och använda den i 

verksamheten är viktigt för företagets utveckling. De benämner denna förmåga ”absorptive capacity”, vilket i 

denna studie översätts till upptagningsförmåga. Zahra & George (2002) definierar upptagningsförmåga som 

en samling rutiner och processer i organisationen som hjälper till att införskaffa, förstå, omvandla och 

använda kunskap. De beskriver dessa fyra begrepp enligt följande: 

 Införskaffa - representerar företagets förmåga att identifiera och inhämta extern kunskap som är 

viktig för företagets verksamhet, vilket bedöms underlättas om företaget innehar kompetens inom 

många olika områden.  

 Förstå - syftar till företagets rutiner och processer för att analysera, förstå och ta till sig extern 

kunskap. 

 Omvandla – anger företagets förmåga att utveckla och förbättra rutiner för att kombinera existerande 

kunskap med ny kunskap.  

 Använda – bygger på rutiner som låter företaget utveckla och utöka nuvarande kompetens eller skapa 

ny kompetens genom att använda införskaffad och omvandlad kunskap i verksamheten. 

Paramonova et al. (2015) påpekar att utfallet av en energikartläggning även påverkas av energikartläggarens 

bakgrund. I sin studie konstaterar de att en energikartläggning stimulerar kategorierna investering i ny teknik, 

justering av nuvarande teknik och kontrollsystem, men inte beteendeförändring i stor utsträckning. Detta beskrivs vara 
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på grund av att energikartläggaren främst besitter teknisk kompetens. Beteendeförändringar anges vara en 

ständigt inkluderad del i energiledning men tillägnas ändå liten uppmärksamhet vid en energikartläggning, 

trots att energiledning beskrivs vara av stor vikt för energieffektivisering (Paramonova et al., 2015).  

Det finns även andra faktorer som kan påverka utfallet av en energikartläggning och graden av 

energieffektivisering. Muthulingam et al. (2011) genomförde en studie, baserat på Anderson & Newells (2004) 

studie på energieffektiviseringsåtgärder föreslagna hos 9000 tillverkande företag som deltog i ett 

energikartläggningsprogram i USA, där de inkluderade faktorer kopplade till begränsad rationalitet i analysen 

av de föreslagna åtgärderna. Deras resultat visade att ordningen som de rekommenderade 

energieffektiviseringsåtgärderna presenterades i energikartläggningsrapporten påverkade vilka åtgärder som 

genomfördes (Muthulingam et al., 2011). Även Thollander & Palm (2015) påpekar att energieffektivisering 

inte alltid sker med rationella beslut genom att kritisera energiledningssystem och deras utgångspunkt i att 

aktörer agerar rationellt och väljer bästa möjliga teknik.  De anger att om vi agerade som rationella människor 

skulle det inte finnas ett energieffektiviseringsgap. 

Thollander & Palm (2015) beskriver att det finns ett behov av nya sätt att se på energieffektivisering och 

energiledning. De beskriver energiledning utifrån ett perspektiv av ”situated action”, i denna studie benämnt 

situationsbaserat agerande, vilket innebär att alla aktiviteter ses som situationsbaserade och är omöjliga att 

förutsäga (Thollander & Palm, 2015). Det gäller således även beslut om energieffektivisering som enligt 

Thollander och Palm (2015) bland annat är beroende av vilka aktörer som fattar beslutet och gruppdynamik 

bland beslutsfattarna. De beskriver vidare att en energieffektiviseringsåtgärd kan vara olika fördelaktig 

beroende på situationen, vilka problem och lösningar som finns tillgängliga och vilken erfarenhet som 

involverade aktörer besitter gällande åtgärden och energieffektivisering i allmänhet.   

3. Beskrivning av det svenska EKC–programmet  

År 2006 införde EU Energitjänstedirektivet som syftar till att minska energianvändningen inom EU fram till 

2016. Implementeringen av direktivet innefattade bland annat energideklarationer för fastigheter och PFE. 

Detta lämnade dock kvar SMF utan incitament till att genomföra energikartläggningar, vilket ledde till att 

Energimyndigheten enligt regeringens förordning skapade stödet för energikartläggning, även kallat 

Energikartläggningscheckar (EKC). Första perioden som detta stöd kunde sökas var från och med hösten 2010 

till slutet av 2014 och täckte hälften av kartläggningskostnaden upp till 30 kSEK. Företag som använde mer 

än 500 MWh energi per år, eller lantbruk med minst 100 djurenheter, hade möjlighet att söka stödet såvida de 

inte var lagstadgade att utföra en energikartläggning av andra skäl – exempelvis genom energideklarationer. 

Efter två år ska företaget redovisa vilka åtgärder som genomförts, vilka investeringskostnader dessa medfört 

samt energibesparingen som erhållits. Det finns dock inga krav på implementering av åtgärderna. 

(Energimyndigheten, 2013) 

Andra omgången av EKC-programmet genomförs återigen under en ny stödperiod från 2015.  

Energimyndigheten har ökat maximal ersättning till 50 kSEK och minskat kravet på energianvändning till 300 

MWh per år. Värt att poängtera är att denna studie använder data från den första stödperioden av EKC-

programmet (Energimyndigheten, 2015).  

EKC riktar sig till SMF, och det kan därför vara fördelaktigt att även förmedla definitionen av denna kategori. 

Den svenska lagstiftningen följer EU:s definition gällande mikro-, SMF där följande storlekskriterier används 

(Svenskt Näringsliv, 2010): 
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 Mikroföretag: färre än 10 anställda med en årlig omsättning eller balansomslutning som inte 

överstiger 2 miljoner euro. 

 Små företag: mellan 10 och 49 anställda med en årlig omsättning eller balansomslutning som inte 

överstiger 10 miljoner euro. 

 Medelstora företag: färre än 250 anställda och en årlig omsättning som understiger 50 miljoner euro 

eller en balansomslutning som understiger 43 miljoner euro.  
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4. Metod 

4.1. Litteratursökning 

Som grund för denna studie genomfördes en litteratursökning för att få en bild av kunskapsläget inom det 

valda området. Relevant litteratur identifierades med hjälp av sökmotorer tillhandahållna av biblioteket vid 

Linköpings universitet, i referenshanteringsprogrammet Mendeley och med stöd från handledare och 

examinator för denna studie. Sökord som användes vid litteratursökningen var bland annat: energy management, 

energy management practices, energy efficiency, energy management system och energy efficiency gap.   

Initialt gjordes en bred litteratursökning om energieffektivisering och energiarbete för att erhålla 

grundläggande kunskap inom området och identifiera intressanta områden att studera närmre. En fördjupad 

sökning gjordes därefter inom områdena teknikdiffusion, energiledning, energiledningssystem, barriärer och 

drivkrafter för energiarbete, upptagningsförmåga och situationsbaserat agerande. Tillsammans lade dessa 

sökningar grunden för den teori som presenteras i studien som möjliggjorde resterande delar av studien och 

gav en bas att analysera resultatet med.  

Mycket av den använda teorin kommer från forskning om energiledning vid Linköpings universitet. Det har 

hittills inte bedrivits mycket forskning inom det aktuella området på andra lärosäten och det fanns därför inte 

många andra referenser att tillgå. Gällande mer utforskade områden, som den klassiska synen med stort fokus 

på ny teknik för energieffektivisering eller barriärer mot energieffektivisering, användes primärt forskning 

med många citeringar.      

4.2. EKC-databasen 

Som utgångspunkt för resultatet i denna studie användes en databas med information från den första 

omgången av det statliga EKC-programmet. Databasen innehåller information om de 704 företag som 

deltagit i programmet år 2010 till 2014 och de energikartläggningar som genomförts på respektive företag. 

Bland annat återfanns information om de åtgärder som energikartläggaren funnit, de energibesparingar som 

identifierats för åtgärderna, implementeringskostnader, rak återbetalningstid och vilken underkategori, 

exempelvis ”ventilation”, ”lokalvärme” eller ”belysning”, som åtgärden tillhör.  

För att avgränsa studien valdes ett fokus på enbart företag inom tillverkningsindustrin, det vill säga företag 

tillhörande SNI-koderna 10 000- 33 000. Sammanställning av databasen visar att 354 företag tillhör 

tillverkningssektorn och dess står för majoriteten (58 procent) av energianvändningen bland de företag som 

erhållit stödet.  

 Vid närmare undersökning av databasen upptäcktes att företag som var större än definitionen för SMF fanns 

med i databasen. Förekomsten dessa företag kan förklaras av att de vid anmälningstillfället inte omfattades av 

Lagen om energikartläggningar i stora företag (EKL) och därför tilläts söka detta stöd.  

För att exkludera företag utanför definitionen för SMF från studien användes en lista inköpt från allabolag.se 

med detaljerad information om de deltagande företagen i programmet. Informationen i listan bestod 

exempelvis av organisationsnummer, antal anställda och företagets omsättning vilket möjliggjorde exkludering 

av företag som inte tillhörde kategorin SMF i databasen. Listan var dock inte komplett utan saknade 

information om cirka 100 företag. Således har inte samtliga företag i databasen kontrollerats, då det ansågs för 

tidskrävande att utföra manuellt och det finns därmed risk för att några av de undersökta företagen inte tillhör 
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segmentet små och medelstora företag. Exkluderingen av företag baserat på den erhållna listan resulterade 

slutligen i att totalt 307 företag studerades. 

Åtgärderna som återfinns i databasen motsvarar de åtgärder som företagen rapporterade in till 

Energimyndigheten. Vid stickprov av ett antal företag upptäcktes att rapportering till Energimyndigheten inte 

alltid innehåller samtliga åtgärder som presenterats i energikartläggningsrapporten. Därmed finns det åtgärder 

som föreslogs i energikartläggningarna och som kan ha genomförts av företagen men som inte finns med i 

databasen och därmed inte i inkluderats i denna studie. 

Figur 6 är en grafisk visualisering av information i den ursprungliga databasen. Den visar fördelningen av de 

studerade företagens energianvändning då energikartläggningen genomfördes i förhållande till den beräknade 

energibesparingspotentialen för de identifierade åtgärderna. I bilden ses ett tydligt linjärt samband mellan 

ökad energianvändning och ökad identifierad energibesparingspotential. Databasen visar även att av de 

föreslagna åtgärderna för de 307 studerade företagen var 81 procent kopplade till stödprocesser och 19 

procent till administration, produktionsprocesser, tillförsel, uppföljning samt övrigt. 

 

 

Figur 6. Fördelning av de kategoriserade företagens energibesparingspotential och deras energianvändning (notera logaritmiska axlar). 
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4.3. Kategorisering av åtgärderna i EKC-databasen  

Kategorisering och analys av energieffektiviseringsåtgärder i EKC-programmet är en av de viktiga 

hörnstenarna i denna studie, men då detta inte utförts tidigare för EKC-programmet i fullo var första steget 

att skapa en sådan kategoriserad databas. Kategoriseringen enligt Paramonova et al. (2015) gällande PFE 

bedömdes vara tillämpbar även på denna studie. Användning av samma kategoriseringsmetod kan även öka 

möjligheten för att jämföra studierna med varandra för att se likheter och skillnader mellan SMF och stora 

företag. Paramonova et al. (2015) använder sig i studien av fyra kategorier; investering i ny teknik, justering av 

nuvarande teknik, kontrollsystem samt beteendeförändringar. Till detta tillkommer en kategori för svårutlästa åtgärder, 

vilket benämns som oidentifierbart. Detta eftersom erhållen data är en sekundärkälla och därmed är åtgärderna 

inte alltid avläsningsbara, vilket gäller både studien för PFE och denna studie.  

Eftersom kategoriseringen i denna studie genomförs av andra personer än den för PFE, och på grund av att 

erhållen data i viss mån är annorlunda, finns det vissa skillnader i hur de olika kategorierna definieras. 

Benämningar och grundtanken bakom respektive kategori är dock samma. Den största olikheten mellan 

studierna är att kategorin beteendeförändringar i denna studie lägger vikt vid att åtgärden indikerar en faktisk 

förändring av beteende och skapande av rutiner, vilket är något striktare än att enbart gälla mänsklig 

involvering, som i studien genomförd av Paramonova et al. (2015). 

I Tabell 1 anges de kategorier som använts för kategorisering av energieffektiviseringsåtgärder i denna studie, 

hur de har definierats samt några exempel på åtgärder inom aktuell kategori.  

Tabell 1. Kategoriseringsmetodik för åtgärdsdatabasen 

 Förklaring Exempel 

Investering i ny 

teknik 

Renodlade investeringar i hela eller 

delar av system för att öka 

energieffektiviteten. Även 

ombyggnationer som innebär stora 

investeringar i ny teknik tillhör denna 

kategori. Åtgärder som enbart 

benämndes enligt stödprocessen och 

vanligtvis består av nyinvesteringar 

kategoriserades hit om kostnad fanns. 

 Nya armaturer 

 Isolering 

 Värmeåtervinning 

 Spillvatteninstallation 

Justering av 

nuvarande teknik 

Förändringar av hur redan installerad 

teknik drivs. Inkluderar även 

borttagning av teknisk apparatur.  

 Tryck- och temperatursänkningar 

 Byte av små delar av system så som 

pumpar, fläktar och termostater 

 Processoptimering 

 Tätning och rengöring av system 

Kontrollsystem Installation av styrutrustning som 

automatiskt justerar hur utrustning 

används där ingen eller låg involvering 

av personal krävs.  

 Installation av kontrollsystem 

 Tidsstyrning av utrustning 

 Behovsstyrning 

 Närvarostyrning 

 Automatisering av processer 
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Beteendeförändring Åtgärder där personal långsiktigt 

behövs för att genomföra, eller som 

påverkar hur personalen ska agera i 

framtiden.  

 Nya rutiner eller undersökningar för 

att införa nya rutiner 

 Minskade tomgångsdrifter 

 Säsongsförändringar som inte tydligt 

styrs automatiskt 

 Upprättande av strategiska dokument 

 Läckagesökning 

 Installation av mätutrustning, vilket 

ger ökad kunskap och förståelse om 

energianvändning 

 Uppföljning av energianvändning 

Oidentifierbart Åtgärder som inte ansågs passa inom 

någon av de andra kategorierna samt 

åtgärder som innefattade flera 

underåtgärder inom olika kategorier.  

 Vidare undersökningar av ny/befintlig 

teknik 

 Konstateranden, så som att något 

”verkar läcka” 

För att kvantifiera energiledningsgapet utifrån åtgärderna i EKC-databasen behöver kategorier knytas till 

energiledning. Storleken på energiledningsgapet beror på hur begreppet definieras och vilka kategorier av 

åtgärder som omfattas. Paramonova et al. (2015) har i sin studie valt att definiera energiledningsgapet med 

hjälp av två olika sammansättningar av tre åtgärdskategorier;  

 Beteendeförändring, kontrollsystem samt justering av ny teknik. 

 Beteendeförändring och kontrollsystem 

Till detta väljer författarna att lägga till ett tredje, mer kritiskt, förhållningssätt till energiledningsgapet; 

 Enbart beteendeförändring 

4.4. Enkätundersökning med utvalda företag  

För att kunna besvara forskningsfråga 2 genomfördes en enkätstudie med ett urval av de medverkande 

företagen. Enkätstudien syftade till att ge kvalitativ information kring hur välutvecklat företagets 

energiledningsarbete är och implementeringsgraden av åtgärder som identifierats genom energikartläggningen. 

Även frågor gällande drivkrafter för och barriärer mot implementering av energieffektiviserande åtgärder 

behandlades i enkätstudien. Vidare var syftet med enkätstudien att ge en djupare förståelse av företagets 

energiledningsarbete än vad som går att utläsa ur EKC-databasen.  

Den primära anledningen till att en enkätstudie valdes framför telefonintervju var på grund av 

svarsalternativens karaktär. Då frågorna kopplade till energiledning innehöll fem stycken olika svarsalternativ 

ansågs förståelsen för svarsalternativen underlättas om respondenten visuellt kunde se svarsalternativen 

framför sig.  

Urvalet av företag till enkätstudien baserades på företagens energianvändning i förhållande till deras totala 

besparingspotential, se Figur 6. De valda företagen visas i Figur 7. Data gällande total energianvändning och 

besparingspotential hämtades från EKC-databasen för att utföra beräkningarna. 21 företag valdes ut för 
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enkätstudien och dessa valdes på ett sådant sätt att de representerade en jämnt intervall från lägst till högst 

energianvändning i förhållande till besparingspotentialen. Syftet med detta tillvägagångssätt var att hitta 

företag med olika nivåer av energieffektiviseringspotential.  

 

Figur 7. Kontaktade företag för enkätstudien 

Initialt kontaktades företagen via telefon. Relevanta kontaktuppgifter hittades via företagslistan från 

allabolag.se, via kartläggningsrapporterna samt på respektive företags hemsida. Vid första kontakten med 

företagen sökte författarna kontakt med den person som var involverad i energikartläggningen då den 

genomfördes. Om denna person inte arbetade kvar på företaget kontaktades i andra hand personen som 

ansvarade för energifrågor på företaget i dagsläget. I tredje hand kontaktades övrig personal som ansågs 

kunna ge relevanta svar för studiens syfte.  

Under telefonsamtalet introducerades den intervjuade till syftet med studien och ett fåtal allmänna frågor om 

företaget ställdes. Därefter ombads den intervjuade att besvara en webbaserad enkät med frågor. Enkäten var 

utformad företagsspecifikt, det vill säga frågorna var anpassade utifrån åtgärder som identifierats på respektive 

företag.  

Den första delen av enkätstudien omfattade allmänna frågor om företaget. Exempelvis fick respondentens 

ange sin yrkesroll i företaget och personalens involveringsgrad i arbetet då energikartläggningen genomfördes. 

Därefter fick respondenten ange vilken eller vilka av de åtgärder som angetts i rapporten till 

Energimyndigheten som företaget genomfört fram till dagens datum. Vid uteblivitet svar på 

enkätundersökningen kontaktades företaget inom en vecka med påminnelse om enkätstudien. Svaren 

sammanställdes och anonymiserades innan de presenterades under resultat.  

Som utgångspunkt för svarsalternativen i enkätstudien användes en energiledningsmatris utvecklad av Carbon 

Trust (2011). Energiledningsmatrisen kan användas av organisationer eller företags i syfte att bedöma den 

nuvarande nivån på energiledningsarbetet. Matrisen är ursprungligen framtagen för att användas vid 

självutvärdering av energiledningsarbetet och ansågs därmed vara en lämplig mall att utforma 

enkätundersökningen efter. Energiledningsmatrisen har tidigare använts inom forskning på svenska järn- och 

stålindustriers energiledningsarbete (Brunke et al., 2014). 
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Energiledningsmatrisen delar upp energiledningsarbete i sex kategorier: Policy, Organisation, Utbildning, 

Uppföljning av mål, Kommunikation och Investeringar (se Bilaga 1). Varje kategori är uppbyggd av fem svarsalternativ, 

där svarsalternativen utgör stegvisa förbättringar inom respektive kategori.  Vid sammanställning av 

enkätundersökningen bedömdes svaren utifrån en poängskala från 0 till 4 poäng. Poängen från varje kategori 

summerades och gav en total bedömning av företagets nuvarande nivå på energiledningsarbetet.  

4.5. Metodkritik 

Genom att utgå från en sammanställd databas och inte från primärkällor vid genomförande av kategorisering 

av åtgärder finns risk för felaktigheter i resultatet, på grund av att informationen har behandlats i många olika 

led. Detta gör att resultatet i studien kan vara baserad på information med felkällor. Stor del av erhållen data 

var dessutom svårtolkad vilket försvårade kategorisering av åtgärder. Även detta kan ha påverkat utfallet av 

resultatet eftersom det finns risk för att vissa åtgärder egentligen representerar andra saker än vad de 

uppfattats innefatta utifrån dess titel i databasen. Metoden att använda databasen kan därmed kritiseras då 

resultatet riskerar att vara baserat på felaktigheter. 

Den andra delen av studien, enkätstudien, syftade till att få en djupare inblick i ett antal företag och deras 

energiledningsarbete. Backlund (2014) beskriver problem med svar av bristande kvalitet vid utförande av en 

generell enkätstudie. Med grund i detta valdes enkäterna i denna studie att utformas specifikt för varje företag 

för att öka möjligheten till så användbara och detaljerade svar som möjligt. En anledning till att en specifik 

enkätstudie genomfördes och inte intervjuer var primärt att det bedömdes enklast att förstå svarsalternativen 

och minst tidskrävande för företagen. Frågor ställdes om specifika åtgärder på företagen som kan ha 

genomförts för upp till sex år sedan. Detta bedömdes enklare att besvara om möjlighet till research gavs i och 

med möjlighet att i en enkät besvara när det passade företaget bäst. En alternativ metod hade varit att istället 

för enkäter genomföra intervjuer med de utvalda företagen.  

Den valda metoden med specifika enkätstudier på ett fåtal företag innebar att begränsade möjligheter gavs till 

att dra generella slutsatser utifrån svaren. Detta hade underlättats om enkäter skickats till samtliga företag 

inom den undersökta gruppen. För att kunna skicka enkäter till samtliga företag hade dock generella enkäter 

varit ett måste då utformning av specifika enkäter tagit orimligt lång tid. Då hade istället risk för oanvändbara 

svar kunnat vara hög, enligt erfarenheter från Backlund (2014). Genomgång av resultatet från de specifika 

enkäterna visade dock på en del oklarheter och outvecklade svar även vid de specifika enkäterna. En viktig 

kritik mot den valda metoden är därmed att möjlighet att ställa följdfrågor på de erhållna svaren gick förlorad. 

Detta hade kunnat hanteras bättre om intervjuer istället genomförts. Då hade otydliga svar direkt kunnat 

klargöras och en djupare förståelse om företaget kunnat erhållas. Med facit i hand hade en lämpligare metod 

troligtvis varit en kombination av företagsspecifika enkäter med en uppföljande intervju. Då hade både väldigt 

specifika frågor kunnat ställas, i enkäten, samtidigt som följdfrågor kunnat ställas och en djupare förståelse 

skapas i en uppföljande intervju.   
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5. Resultat  

5.1. Kategorisering av energieffektiviseringsåtgärder  

Totalt har 2 814 åtgärder kategoriserats inom de fyra olika kategorierna (investering i ny teknik, justering av 

nuvarande teknik, kontrollsystem och beteendeförändringar) och de åtgärder som inte kunde kategoriseras benämndes 

som oidentifierbart, se Tabell 2. Av dessa åtgärder var cirka 38 procent av antalet åtgärder inom kategorin 

investering i ny teknik, cirka 15 procent inom justering av nuvarande teknik, 18 procent inom kontrollsystem och cirka 

8 procent inom beteendeförändringar. Cirka 21 procent av åtgärderna kategoriserades som oidentifierbart. 

Tabell 2. Resultat av kategoriseringen 

 

I Figur 8 visas de olika kategorierna av åtgärder, antal åtgärder inom respektive kategori samt total 

besparingspotential. Den vänstra stapeln representerar åtgärder som energikartläggaren identifierat i 

energikartläggningsrapporten och som rapporterats in till Energimyndigheten. Den högra stapeln är de 

åtgärder som identifierats vid energikartläggningen och som företagen angett till Energimyndigheten att de 

planerar att genomföra.  

I enlighet med resultatet ovan kan det från figuren utläsas att den kategori med störst antal åtgärder respektive 

störst besparingspotential är investering i ny teknik. Därefter följer oidentifierbart, kontrollsystem, justering av ny teknik 

och slutligen beteendeförändringar.  

Kategorier

T
otalt antal åtgärder

A
ndel åtgärder

E
nergibesparing 

[M
W

h/år]

A
ndel energibesparing

B
esparingspotential av 

inköpt energi

K
ostnad för åtgärder [kkr]

Investering i ny teknik 1 078 38,3% 192 882 57,0% 11,0% 498 133

Justering av nuvarande 

teknik
420 14,9% 29 467 8,7% 1,7% 19 760

Kontrollsystem 506 18,0% 33 682 10,0% 1,9% 32 765

Beteendeförändringar 233 8,3% 10 930 3,2% 0,6% 5 547

Oidentifierbart 577 20,5% 71 268 21,1% 4,1% 112 539

Summa 2 814 100,0% 338 229 100,0% 19,2% 668 744
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Figur 8. Figuren illustrerar de fem åtgärdskategorierna, dess sammanlagda energibesparingspotential samt antal åtgärder inom respektive 

kategori. 

Sammantaget är antalet åtgärder som kan relateras till investering i ny teknik 38 procent och resterande 

kategorier motsvarar totalt 62 procent, se Figur 9.  

 

Figur 9. Diagrammet visar totala andelen energieffektiviseringsåtgärder inom respektive kategori. 
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Energibesparingspotentialen för åtgärderna var 57 procent i kategorin investering i ny teknik, cirka 9 procent i 

justering av nuvarande teknik, 11 procent i kontrollsystem, cirka 3 procent i beteendeförändringar och cirka 20 procent 

inom kategorin oidentifierbart. Resultatet illustreras i Figur 10. Om samtliga åtgärder genomförs finns en 

besparingspotential på 19,2 procent av den totala energianvändningen i de undersökta företagen, vilket 

motsvarar en besparing på totalt ca 338 000 MWh per år. Om den totala energibesparingen slås ut på samtliga 

företag (307) fås en genomsnittlig energibesparing på ca 1100 MWh per år. 

 

Figur 10. Energibesparingspotential inom respektive kategori. Cirkeldiagrammet till vänster visar hur alla åtgärder har fördelats, 

diagrammet till höger visar fördelningen om hänsyn inte tas till oidentifierbara åtgärder. 

Investeringskostnaden för respektive åtgärdskategori varierar mellan ca 500 och 2600 SEK per insparad 

MWh, vilket illustreras i Figur 11. Ur figuren kan utläsas att den åtgärdskategori som är associerad med lägst 

investeringskostnad per insparad är beteendeförändringar, där kostnaden uppgår till 507 SEK per MWh. Den 

kategori med störst investeringskostnad är investering i ny teknik, där kostnaden uppgår till 2583 kr per MWh. 

Då åtgärderna inom kategorierna delas upp på planerade åtgärder och övriga åtgärder skiljer sig kostnaderna 

inom kategorierna till viss del åt. Inom samtliga kategorier, förutom investering i ny teknik, har de planerade 

åtgärderna en lägre genomsnittlig kostnad per MWh än det totala genomsnittet i den åtgärdskategorin.  

 

Figur 11. Genomsnittlig investeringskostnad per sparad MWh inom respektive kategori. Figuren separerar kostnaderna för de planerade 

åtgärderna och de totala antalet föreslagna åtgärderna. 
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5.2. Kvantifiering av energiledningsgap 

För att bestämma hur stor del av energieffektiviseringsåtgärderna som tillhör energiledning, kvantifierades 

storleken på energiledningsgapet. Som tidigare nämnts förändras magnituden av energiledningsgapet 

beroende av vilka kategorier som inkluderas i begreppet. I likhet med Paramonova et al. (2015) studie, 

presenteras energiledningsgapet utifrån tre olika sammansättningar av åtgärdskategorier, se Figur 12.  

Då energiledningsgapet inkluderar kategorin beteendeförändring uppgår storleken till 3 procent. Då kategorierna 

beteendeförändring och kontrollsystem inkluderas uppgår energiledningsgapet till 14 procent. Inkluderas 

kategorierna beteendeförändring, kontrollsystem och justering av ny teknik, uppgår energiledningsgapet till 23 procent. 

Sammantaget varierar storleken på energiledningsgapet och hur stor andel av energieffektiviseringsåtgärderna 

som tillhör energiledning mellan 3 procent och 23 procent. De 20 procent av åtgärderna som ingår i 

oidentiferbart är inte möjliga att hänföra till varken teknik- eller energiledningsgapet. På grund av detta 

illustreras oidentifierbart separat i den nedre delen av Figur 12.  

 

 

Figur 12. Fördelningen av energibesparingspotentialen inom energiledningsgapet och energiteknikgapet om hänsyn inte tas till 

oidentifierbara åtgärder.  
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5.3. Nivå av energiledningsarbete och genomförda åtgärder  

Tio företag besvarade den utskickade enkäten. Baserat på dessa enkätsvar sammanställdes den totala poängen 

enligt energiledningsmatsisen, vilket ger en kvantifierad nivå av företagens energiledningsarbete. Den högsta 

möjliga nivån är 24 poäng. Resultaten varierar mellan 4 och 18 poäng i energiledningsmatrisen, vilket 

illustreras i Figur 13. 

 

 

Figur 13. Diagrammet visar den sammanlagda poängen i energiledningsmatrisen, baserat på företagens enkätsvar. 

I svaren återfinns en stor variation i hur många åtgärder företagen, fram till dagen för enkätstudien, har 

genomfört. Figur 14 visar förhållandet mellan andelen genomförda åtgärder (lodrät axel) som föreslagits i 

energikartläggningsrapporten och poäng i energiledningsmatrisen (vågrät axel). Varje punkt motsvarar ett av 

de undersökta företagen.  

Inget entydigt resultat går att utläsa ur diagrammet. Det företag som erhöll lägst poäng i 

energiledningsmatrisen (4) har inte heller genomfört några av energieffektiviseringsåtgärderna (0). Även 

företag med relativt höga poäng i energiledningsmatrisen (10), har avstått från att genomföra några av de 

föreslagna åtgärderna (0). Detta företag nämner dock att ett antal andra energieffektiviseringsåtgärder har 

genomförts som inte föreslagits i energikartläggningen. Flest antal åtgärder (9) har det företag med 9 poäng 

genomfört, där de belyser att energikartläggningen skedde i samband med inflyttning i nya lokaler och 

åtgärderna var riktade mot just detta. Resterande företag har samtliga genomfört minst 25 procent av 

föreslagna åtgärder och har fått 7 eller fler poäng i energiledningsmatrisen och inte valt att kommentera några 

specifika omständigheter.  
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Figur 14. Diagrammet visar korrelationen mellan respektive företags poäng i energiledningsmatrisen och antalet genomförda 

energieffektiviseringsåtgärder. 

En extern konsult utförde energikartläggningen på samtliga företag i enkätstudien. Trots detta angav många 

av företagen att de i stor grad var involverade då energikartläggningen genomfördes, se Figur 15. 1 poäng 

motsvarar att företaget inte alls var involverade i energikartläggningen medan 5 poäng motsvarar att företaget 

var involverade i alla delar av energikartläggningen. 

 

Figur 15. Visar till vilken grad personalen på företaget var involverade i energikartläggningen. 

Kopplingen mellan hur involverade personalen på företaget var i energikartläggningen och hur många 

åtgärder av de planerade som faktiskt genomfördes åskådliggörs i Figur 16. Resultatet är inte helt entydigt 

men det går att utläsa att företag som inte var särskilt aktiva i energikartläggningen har en lägre högstanivå av 

andelen genomförda åtgärder jämfört med de företag som varit mer aktiva. Det är dock ingen garanti att en 

hög grad av involvering medför en högre andel genomförda åtgärder.  
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Figur 16. Företagens grad av involvering i energikartläggningen och andel genomförda åtgärder. 

 

5.4. Barriärer och drivkrafter  

Företagen uppmuntrades även ange vilka barriärer och drivkrafter som påverkar hur de arbetade med 

energifrågor och svaren återses i Tabell 3. Trots att vissa företag har uppgett att det inte finns några barriärer 

mot deras energieffektiviseringsarbete har ändå inga av de föreslagna åtgärderna enligt energikartläggningen 

genomförts. Värt att notera är att samtliga företag som kontaktats ser kostnadsbesparing som en viktig 

drivkraft.  

Tabell 3. Enkätsvar från företag gällande barriärer och drivkrafter för deras arbete med energifrågor tillsammans med andel genomförda 

åtgärder i varje företag 

  Företag 

D
ri

vk
ra

fte
r 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kostnadsbesparing ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 

Miljöprofilering ▲   ▲ ▲   ▲ ▲ ▲ 

Förbättrad arbetsmiljö       ▲    

Säkerhet       ▲    

B
ar

ri
är

er
 

Investeringskostnader ▲      ▲    

Prioriteringar  ▲    ▲   ▲  

Tid  ▲   ▲      

Resurser     ▲  ▲    

Inget   ▲ ▲    ▲  ▲ 

Andel genomförda åtgärder [%] 33 0 43 88 38 70 50 25 100 0 
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6. Diskussion  

6.1. Kvantifiering av energiledningsgap 

Författarna instämmer med tidigare forskning (Paramonova et al., 2015; Backlund, Broberg, et al., 2012; 

Backlund, Palm, et al., 2012) att då fokus enbart läggs på ny teknik för att öka energieffektiviteten lämnas en 

stor del av energieffektiviseringspotentialen outforskad. Det finns, enligt teori och resultat i denna studie, en 

större potential att uppnå genom att implementera åtgärder som inte är av ren teknisk karaktär. Detta tyder på 

att diffusion av ny teknik inte är ett tillräckligt synsätt för att beskriva den fullständiga 

energieffektiviseringspotentialen i företag.  

En utmaning har varit att tolka energiledningsbegreppets betydelse i studiens sammanhang och relatera detta 

till erhållen data. 3-23 procent av den totala energibesparingspotentialen inom EKC-programmet kan enligt 

resultatet från denna studie härledas till energiledningsgapet. Resultatet verifierar tidigare teori kring att det 

finns en utökad potential av energieffektivisering utöver enbart tekniska förbättringar. Författarna är eniga 

med tidigare studier av energieffektiviseringsåtgärder i den mening att åtgärder som syftar till investering i ny 

teknik kan härledas till energiteknikgapet. Författarna ansåg det svårt att översätta övriga kategorier för 

energieffektiviseringsåtgärder på ett sätt som stämmer överens med befintlig teori om energiledning. Det är 

därmed diskutabelt om åtgärdskategorierna beteendeförändringar, kontrollsystem och justering av nuvarande teknik kan 

härledas till energiledning och energiledningsgapet. Ur författarnas synvinkel är kategorin beteendeförändring den 

som tydligast kan kopplas till teorin om energiledning. Denna kategori innehåller bland annat införandet av 

nya rutiner och uppföljning vilket är åtgärder som tydligt syftar till ett kontinuerligt förbättringsarbete, vilket 

är en grundpelare inom begreppet energiledning. Om enbart kategorin beteendeförändring tillskrivs energiledning 

uppgår storleken på energiledningsgapet till 3 procent. Författarna anser att detta synsätt har starkast 

förankring till den teori kring energiledning som presenteras i studien. Dock innebär ett energiledningsgap på 

3 procent en anmärkningsvärt låg energibesparingspotential, som troligtvis ger få SMF incitament till att 

arbeta med energiledning.  

Utifrån kategoriseringen av EKC-databasen anser författarna att de energikartläggningar som har genomförts 

har ett stort fokus på implementering av energieffektivare teknik. Detta kan förklaras med energikartläggarens 

bakgrund, om denne har stor teknisk kompetens speglar det troligen vilka åtgärder som föreslås i 

energikartläggningen. Vidare anses åtgärder som inte har en tydlig teknisk karaktär vara svårare att beräkna 

kostnader för investering, installation/implementering och underhåll, vilket begränsar möjligheten att beräkna 

återbetalningstid. Exempelvis är det betydligt svårare att beräkna återbetalningstid för utbildning av personal 

inom energifrågor än återbetalningstid för installering av effektivare belysningsarmatur. Energikartläggaren är 

dessutom ofta en extern konsult och har begränsad tid för att genomföra energikartläggningen på företaget. 

Detta kan innebära svårigheter att sätta sig in i de mer organisatoriska och ledningsmässiga delarna av 

energiarbetet. Denna aspekt anses ytterligare påverka konsultens möjlighet att föreslå åtgärder som syftar till 

att förbättra energiledning. De nämnda faktorerna innebär troligtvis att en underestimering av 

energiledningsgapet görs.  

Tidigare studier av energiledningspotentialen från PFE konstaterar att energiledningsgapet, definierat enligt de 

tre kombinationer av åtgärdskategorier som används för att beskriva gapet i denna artikel, uppgår till 29 - 38 

procent. Det är dock svårt att jämföra resultatet i denna studie med de tidigare studier som kvantifierat 

energiledningsgapet. Författarna menar att detta främst beror på två orsaker. Den första orsaken är 

definitionerna av kategoriseringen skiljer sig åt. Benämningen på kategorierna är desamma, men 
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innehållsmässigt återfinns vissa variationer. Den andra orsaken beror på att energiledning var en obligatorisk 

komponent inom PFE vilket troligtvis medförde en större andel energiledningsrelaterade åtgärder. 

Motsvarande komponent saknades i EKC-programmet.  

6.2. Energiledningsarbetets koppling till energieffektiviseringsåtgärder  

Utifrån den presenterade teorin syftar energiledning till att ge ökad energieffektivitet genom ett proaktivt och 

kontinuerligt förbättringsarbete. Med ett väl fungerande energiledningsarbete möjliggörs upptäckt av nya 

förbättringsområden kontinuerligt (Backlund, 2014). I denna studie pekar resultaten på att den att ett 

välutvecklat energiledningsarbete leder till att fler energieffektiviseringsåtgärder, inom samtliga 

åtgärdskategorier, identifieras och genomförs. Den nuvarande modellen för att illustrera den utökade 

energieffektiviseringspotentialen då energiledning inkluderas visar på ett bra sätt att det finns ytterligare en 

dimension utöver energieffektivitet med hjälp av teknikdiffusion. Däremot finns det en risk att energiledning 

och teknik ses som separerade, där energiledning inte har någon inverkan på tekniken som möjliggör att den 

tekniska potentialen uppnås. I linje med Backlunds konstaterande att energiledning möjliggör upptäckter av 

nya förbättringsområden, vill författarna poängtera att implementering av energiledning i företaget möjliggör 

förbättringar även inom teknik. Detta då energiledning bland annat innefattar det planeringsarbete som krävs 

inför nyinvestering i teknik, vilket motiverar en utveckling av synen på energiledning som illustreras i Figur 

17.  

 

Figur 17. Illustration av att energiledning påverkar båda de energieffektiviseringsgap som är i fokus i denna studie 

De i studien erhållna resultaten visar en svag trend i att ett välutvecklat energiledningsarbete leder till 

implementerade energieffektiviseringsåtgärder. Det finns även en viss trend av att hög grad av involvering 

ofta leder till högre andel genomförda åtgärder. Graden av företagens involvering vid energikartläggningen 

kan påverka deras upptagningsförmåga. Hög grad av involvering kan framförallt underlätta förmågan att 

införskaffa extern kunskap och se värdet i den, vilket enligt teorin är huvudsakliga komponenter i 

upptagningsförmåga (Cohen & Levinthal, 1990). Den svaga trenden av att hög grad av involvering kan leda 

till högre andel genomförda åtgärder enligt resultatet skulle därmed kunna förklaras av att dessa företag har 

bra upptagningsförmåga. En hög upptagningsförmåga av extern kunskap är en avgörande faktor för 

utveckling, vilket kan kopplas till utvecklig av energiledningsarbete. Det är dock svårt att utifrån detta 

underlag dra några generaliserade slutsatser då studien enbart inkluderar ett fåtal företag. 
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Muthulingam et al. (2011) samt Thollander och Palm (2015) konstaterar att energieffektivisering och 

energiledning inte alltid sker genom rationella beslut. Thollander och Palm (2015) beskriver energiledning 

utifrån ett perspektiv av situationsbaserat agerande, att alla aktiviteter är situationsbaserade och oförutsägbara. 

Det erhållna resultatet visar på vissa ställen oförklarliga avvikelser. Exempelvis presenteras att företag med 

samma poäng i energiledningsmatrisen har en stor variation av andel genomförda åtgärder. Detta skulle 

kunna förklaras av att varje företag är unikt och beroende av individerna, vilket enligt Thollander och Palm 

(2015) är avgörande för vilka beslut som fattas. Det är möjligt att energiledningsarbete i SMF påverkas mer av 

individerna i företaget än stora företag som ofta har tydligare rutiner och mer definierade arbetssätt. Detta 

kan innebära att energiledningsarbetet i SMF i större utsträckning påverkas av situationsbaserat agerande och 

begränsad rationalitet.  

Resultatet visar att samtliga företag anger kostnadsbesparingar som en drivkraft för arbete med energifrågor, 

däremot anger enbart två företag investeringskostnader som en barriär. Även miljöprofilering kan ur resultatet 

utläsas som en viktig drivkraft, medan prioriteringar anges vara en förekommande barriär. Resultatet 

överensstämmer därmed till stor del med tidigare genomförda studier inom området. Ett anmärkningsvärt 

resultat är dock att fyra av tio företag angav att de inte såg några barriärer mot arbete med energifrågor. Trots 

detta fanns det ingen koppling till att dessa företag genomfört fler åtgärder än resterande företag, i vissa fall 

var det snarare tvärtom. Resultatet kan ha sin förklaring i flera olika orsaker, till exempel att företagen inte 

kom på några barriärer vid enkättillfället. Det finns dock en möjlighet att resultatet kan kopplas till begränsad 

rationalitet och situationsbaserat agerande. Om beslutsfattarna på företagen agerat rationellt borde rimligtvis 

fler åtgärder ha genomförts bland de företag som angav att de inte såg några barriärer.  

Begränsad rationalitet skulle även kunna vara en förklaring till resultatet angående investeringskostnader. 

Resultatet från kategoriseringen av databasen visar att investering i ny teknik innebär högst investeringskostnad 

per besparad MWh. Trots detta har flest åtgärder föreslagits och planeras att genomföras inom denna 

kategori. Utöver begränsad rationalitet och situationsbaserat agerande skulle resultatet kunna förklaras med 

energikartläggarens tekniska kompetens och stora fokus på teknikrelaterade åtgärder, trots att de visar sig vara 

mer kostsamma relaterat till erhållen energibesparing. De energiledningsrelaterade åtgärderna, tillhörande 

kategorierna beteendeförändring, kontrollsystem och justering av ny teknik, visas i resultatet ge större besparing per 

investerad krona än åtgärder inom kategorin investering i ny teknik. Trots detta står de för ungefär lika stor andel 

av de föreslagna åtgärderna som åtgärder inom investering i ny teknik. Det finns därmed stor potential för att 

ökad andel energiledningsrelaterade åtgärder kan ge en mer kostnadseffektiv energieffektivisering.  

6.3. Energiledning som helhet 

De tillkortakommanden som kategorisering av åtgärder innebär kan förklaras med hjälp av det cykliska 

förbättringsarbete som många standarder för energiledningssystem grundas på enligt Figur 5. Enligt dessa 

energiledningssystem genomförs bland annat en energikartläggning som ett första steg i ett 

energiledningsarbete vilket efterföljs av implementering av energieffektiva åtgärder (Thollander & Palm, 

2015). Illustration av energiledningssystem som en cyklisk förbättringsprocess visar att genomförande av 

energikartläggning och implementering av åtgärder är de två första stegen i en iterativ process inom 

energiledning. Det är därmed inte möjligt att studera åtgärder från en enskild energikartläggning och utifrån 

dessa bedöma potentialen energiledningsarbetet.   

Vidare kan energikartläggning och implementering av åtgärder ses som en av flera dimensioner i ett 

energiledningsarbete som illustrerat av Schulze et al. (2015) i Figur 4. Att enbart studera 

energieffektiviseringsåtgärder från energikartläggningar kan därför inte anses ge en helhetsbild av företagets 
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energiledningsarbete. Detta eftersom även andra komponenterna bygger upp ett energiledningsarbete. Ett 

annat sätt att se på saken är att ett välutvecklat energiledningsarbete påverkar fler dimensioner än 

energieffektiviseringsåtgärder. Exempelvis kan ett bra energiledningsarbete leda till förhöjd kunskapsnivå hos 

personal med en beteendeförändring mot ökad energieffektivitet som följd.  

För att få en mer rättvisande och heltäckande bild av energiledningspotentialen i SMF behöver därmed alla 

delar av energiledning i företaget tas hänsyn till, inte enbart vissa delar. Författarna argumenterar för att en ny 

metod behöver utvecklas som dels studerar företag under en kontinuerlig förbättringsprocess samt inkluderar 

mer än enbart en av de aggregerade dimensionerna av energiledning (implementering/drift) enligt Schulze et al. 

(2015). Författarna menar att för en helhetsbild av energiledningspotentialen behöver samtliga aggregerade 

dimensioner studeras (strategi/planering, implementering/drift, organisation, kultur och kontroll). För att lyckas med 

detta behöver energieffektiviseringspotentialen inom samtliga dimensioner av energiledning kvantifieras för 

att slutligen kombineras till en samlad energiledningspotential. Dock visar metoden på komplexiteten i att 

kvantifiera energiledningspotentialen för ett företag. Den föreslagna metoden innebär att energiledning 

studeras ur fler perspektiv, vilket kommer att öka den totala energiledningspotentialen som på sikt bör öka 

intresset för att arbeta med energiledning.   
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7. Slutsatser 

Enligt teori och resultat i denna studie finns en större potential inom energieffektivisering att uppnå i SMF 

genom att även implementera åtgärder som inte är av ren teknisk karaktär. Energiledningsgapet för de 

studerade företagen kvantifieras till 3 - 23  procent. Det breda intervallet i resultatet beror på vilka 

åtgärdskategorier som inkluderas i energiledning, som i sin tur avgör magnituden av energiledningsgapet. Om 

enbart kategorin beteendeförändring tillskrivs energiledning uppgår storleken på energiledningsgapet till 3 

procent. Författarna anser att detta synsätt har starkast förankring till den teori kring energiledning som 

presenteras i studien. Det är svårt att jämföra detta resultat med resultat från tidigare studier där 

energiledningsgapet kvantifierats inom andra företagssegment. Den främsta anledningen till detta är 

utformningen av de styrmedel som ligger till grund för analyserad data. Författarna riktar kritik mot det snäva 

förhållningssätt som använts i denna, och tidigare studier, för att kvantifiera energiledningsgapet. 

Det konstateras att ett bra energiledningsarbete sannolikt leder till att fler energieffektiviseringsåtgärder inom 

samtliga åtgärdskategorier identifieras och genomförs. Enligt nuvarande teori om den utökade 

energieffektiviseringspotentialen finns en risk att energiledning och teknik ses som separerade, där 

energiledning inte har någon inverkan på teknik. Författarna ser ett behov av att belysa energilednings 

inverkan och täta koppling till företagets samlade energieffektiviseringsarbete, även inom teknik.   

Resultaten visar en viss trend av att hög grad involvering vid energikartläggningen samt ett välutvecklat 

energiledningsarbete leder till högre andel genomförda åtgärder. Hög grad av involvering indikerar även på en 

högre upptagningsförmåga gällande extern kunskap, vilket är essentiellt för att bibehålla och utveckla 

energiledningsarbetet. En av de mest framträdande barriärerna mot genomförande av kostnadseffektiva 

åtgärder är icke rationellt beslutsfattande. Studien visar på att denna typ av beteende i stor grad genomsyrar 

beslutsfattande då det inte alltid är de mest kostnadseffektiva åtgärderna som implementeras. Därmed finns 

en stor potential för energiledningsrelaterade åtgärder då dessa är mer kostnadseffektiva.  

Vidare kan energikartläggning och implementering av åtgärder ses som en av flera dimensioner i ett 

energiledningsarbete. Att enbart studera energieffektiviseringsåtgärder från energikartläggningar kan därför 

inte anses ge en helhetsbild av företagets energiledningsarbete. Ett annat sätt att se på saken är att ett 

välutvecklat energiledningsarbete påverkar fler dimensioner än energieffektiviseringsåtgärder.  

För att få en mer heltäckande bild av energiledningspotentialen i SMF behöver därmed alla delar av 

energiledning i företaget tas hänsyn till. Författarna argumenterar för att en ny metod behöver utvecklas som 

dels studerar företag under en kontinuerlig förbättringsprocess samt inkluderar flera dimensioner av 

energiledning. Den föreslagna metoden visar på komplexiteten i att kvantifiera energiledningspotentialen men 

kan bidra med en mer rättvisande bild av energilednings betydelse för energieffektiviseringspotentialen.  

Sammanfattningsvis konstaterar författarna att den senaste utvecklingen inom synen på energieffektivisering 

är ett framsteg då blicken lyfts till att innefatta flera aspekter utöver teknik. Författarna argumenterar för att 

kvantifiering av energiledning bör ske inom fler dimensioner.  
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