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Sammanfattning
Industrisektorn står idag cirka 30 % av slutenergianvändningen i västvärlden. En betydande
energibesparingspotential genom energieffektivisering av energianvändande processer har identifierats
inom sektorn. Forskning har visat att det finns en särskilt stor potential för energieffektivisering hos små
och medelstora företag, men att det samtidigt finns hinder som leder till att ekonomiskt rationella
energieffektiviseringsåtgärder inte genomförs. Dessa hinder är bland annat kopplade till bristande
kunskap om den egna energianvändningen.
Ett verktyg för att öka medvetenheten om detta hos företagen är benchmarking av energianvändande
processer, som ger dem möjlighet att jämföra sin egen energianvändning mot andra företag. Utifrån
tidigare forskning och erfarenheter på området har en ny metod föreslagits för beräkning av ett
energieffektiviseringsindex, vars syfte är att visa på varje företags energiprestanda i förhållande till andra
företag.
I examensarbetet genomfördes en litteraturstudie där vetenskapliga artiklar och rapporter som behandlade
benchmarking av energianvändning studerades. Vidare genomfördes en intervjustudie med aktörer som
har erfarenhet och inblick i företagens energiarbete, vilket inkluderade myndigheter, operativa
tillsynsmyndigheter och energikartläggare. Litteratur- och intervjustudien visade att det finns en
efterfrågan att kunna jämföra energianvändningen mellan industrier genom benchmarking. Benchmarking
av energianvändande processer bedömdes ha särskilt god potential för att uppnå
energibesparingspotentialer genom identifiering av energieffektiviseringsåtgärder.
Den föreslagna metoden möjliggör beräkning av ett energieffektiviseringsindex som är baserat på
enskilda energianvändande processer inom en industrianläggning. Detta möjliggör benchmarking av
energianvändande processer såväl som hela industriella anläggningar. Metoden testades och validerades
på svenska små och medelstora sågverk med underlag från energikartläggningsrapporter och
Energimyndighetens databas som sammanställts i samband med det svenska stödet för
energikartläggningar.
Validering av den framtagna metoden visade att potential för energieffektiviseringar kan identifieras
genom beräknande av ett energieffektiviseringsindex. Metoden förutsätter dock att jämförelser görs inom
en bransch, särskilt när det gäller industriers produktionsprocesser. Vidare krävs att metoden appliceras
på ytterligare branscher för att stärka metodens tillförlitlighet. Om den till Energimyndigheten
inrapporterade energidatan i samband med stödet för energikartläggning i små och medelstora företag ska
användas krävs ytterligare kvalitetssäkring av underlaget.
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Abstract
The industrial sector currently accounts for about 30% of the final energy consumption in the western
world, but a significant energy efficiency potential has been identified in the sector. Research has shown
that there is a great potential for improving energy efficiency in the industrial sector, particularly among
small and medium-sized enterprises. However, there are barriers hindering the implementation of costeffective energy efficiency measures. These barriers include lack of knowledge about the industries own
energy end-use.
A tool that can address this barrier among companies is benchmarking of energy end-using processes that
allow the companies to compare their energy performance to other companies. Based on previous
research and experiences in the field, a new method was developed for calculating an energy efficiency
index, which has the possibility to show each company's energy performance relative to other companies.
The study began with a literature review of scientific articles and reports on the subject studied. In
addition, interviews with government agencies and energy auditing companies that have insight into the
companies' work with energy efficiency was conducted. The literature and interview study showed a
demand of comparing the energy performance of industrial sites through benchmarking. Benchmarking of
energy end-use processes was estimated to have particularly good potential to achieve energy saving
potentials through identifying energy efficiency measures.
The proposed method allows the calculation of an energy efficiency index that is based on individual
energy end-using processes in an industrial site. This allows benchmarking of energy end-using processes
as well as the entire industrial site. The method was tested and validated with data from Swedish small
and medium-sized sawmills compiled by the Swedish Energy Agency in conjunction with the Swedish
energy audit support program.
Validation of the developed method demonstrated that the potential for energy efficiency can be identified
by calculating the energy efficiency index. The method assumes that the comparison is conducted for
each sector separately, particularly regarding the production processes. To strengthen the reliability of the
results, the method should be tested on additional industrial sectors and further quality assurance of the
data should be conducted for these sectors.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Industrisektorn står för en betydande del av den totala slutenergianvändningen i många länder i
västvärlden, runt 30 % (ECEEE, 2014). I Sverige står industrin för ungefär 40 % av den totala
slutenergianvändningen, varav svenska små och medelstora företag (SMF) står för 25 %
(Energimyndigheten, 2016; Thollander et al., 2015). Dessutom är potentialen för energieffektivisering i
SMF troligen större än för stora industrier (Thollander och Palm, 2012).
EU-kommissionen uppskattar energibesparingspotentialen genom energieffektivisering för hela
tillverkningsindustrin till 25 % (Europeiska Kommissionen, 2006). Thollander och Palm (2012) för även
diskussionen att denna procentansats kan vara större om enbart SMF åsyftas. IEA (2015) ramar in
besparingspotentialen för SMF till mellan 10 % och 30 % av deras slutenergianvändning. 5-20 % av
denna potential förmodas kunna uppnås genom enkla effektiviseringsåtgärder med låga
investeringskostnader, exempelvis genom att stänga av utrustning när den inte används. Det faktum att
åtgärder för energieffektivisering inte genomförs, trots att de är kostnadseffektiva kan förklaras med att
det finns organisatoriska samt marknads- och beteendemässiga hinder för detta (Thollander och Palm,
2012). Brist på information om energiprestandan hos den egna utrustningen är ett av flera exempel på
sådana hinder.
För att möjliggöra att en större del av potentialen för energieffektivisering uppnås har Energimyndigheten
identifierat behovet av en mer systematisk kategorisering av industrins slutenergianvändning (Nyström et
al., 2008). Förslaget att förbättra detta identifierade behov var den första etappen av två i ett projekt kallat
Statistik i industrin (STIND). Etapp två av STIND utmynnade i ett förslag på ett standardiserat
besiktningsprotokoll för användning vid energikartläggningar (Borg et al., 2009). Detta protokoll
baserades på det förslag som utarbetats av Söderström et al. (1994), där energianvändningen delas upp i
olika stöd- och produktionsprocesser. En systematisk kategorisering enligt detta kan bidra till att
motverka marknadsmisslyckanden då information tydliggörs och lämpliga energieffektiviseringsåtgärder
lättare kan identifieras. Därmed minskar också risken att kostnadseffektiva investeringar förbises.
I STIND föreslogs projektet kombineras med ett program kallat Energikartläggningscheckar (EKC), även
det initierat av Energimyndigheten (Borg et al., 2009). EKC-programmet startade efter etapp två av
STIND och gav ekonomiskt stöd till SMF att genomföra en energikartläggning, givet att företagen
rapporterade in energianvändningsdata och åtgärdsförslag (Lublin och Lock, 2013). Idén var att använda
en systematisk kategorisering enligt det föreslagna besiktningsprotokollet (Borg et al., 2009). Någon
tydlig integrering av de två projekten verkade emellertid aldrig uppstå. Förvisso följde inrapporteringen
av energidata i EKC-programmet en förutbestämd kategorisering av energianvändande processer, det vill
säga stöd- och produktionsprocesser, men förenklad i jämförelse med besiktningsprotokollet som
föreslogs i STIND.
En möjlighet som uppstår i och med en databas innehållande en systematisk och enhetlig kategorisering
av energianvändande processer är jämförelser av energiprestandan mellan siter och deras tillhörande
processer, så kallad benchmarking. Denna möjlighet nämns även i slutrapporten av etapp två i STIND av
Nyström et al. (2008), där de menar att benchmarking av energianvändande processer i industrin har
potential att fungera som drivkraft för energieffektivisering. Även detta kan då bidra till att en större del
av potentialen för energieffektivisering uppnås.
Möjligheter till benchmarking av energianvändande processer har undersökts av IEA IETS (International
Energy Agency Industrial Energy-Related Technologies and Systems), som har studerat metoder för
1

energieffektivisering i SMF i projektet ”ANNEX XVI Energy Efficiency in SMEs” (IEA IETS, 2015).
Här framgår att benchmarking av de olika energianvändande processerna inom industrin kan vara ett
verktyg som tydligt visar ett företags energianvändning i förhållande till andra företag. En kategorisering
kan utgå från enhetsprocessbegreppet (Söderström et al., 1994). Nyckeltal för respektive process, likt de
som används för byggnader och lokalers energianvändning (kWh/m2), kan i så fall skapa förutsättningar
för benchmarking inom industrin. Vilka nyckeltal som ska användas för respektive enhetsprocess har
hittills inte utretts i sin helhet.
Benchmarking av industriella energianvändande processer har också använts inom det svenska projektet
ENIG, där företag från olika industribranscher kunnat rapportera in sin energianvändning (Sommarin et
al., 2014). ENIG har utifrån detta byggt upp en databas med en harmoniserad och enhetlig kategorisering
av företagens energianvändning som presenteras med särskilda nyckeltal. Databasen har möjliggjort
benchmarking mellan företagen genom nyckeltalen. Däremot kvarstår utmaningar som kvalitetskontroll
av inrapporterad energidata och överkommande av kostnader för administrering. Även svårigheter har
uppstått eftersom företagen frivilligt skulle dela med sig av energidata, vilket är information de av
sekretesskäl inte alltid gärna delar med sig av.
Avdelningen Energisystem vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings
universitet har i samarbete med länsstyrelsen i Östergötland föreslagit att det tas fram en enhetlig och
generell teoretisk modell för kategorisering av energidata för industrin (Thollander et al., 2014). Förslaget
pekar också på vikten av branschspecifika och jämförbara nyckeltal, med ändamålet att länsstyrelserna
ska kunna använda benchmarking som stöd vid energiprövning och tillsyn. Detta skulle kunna användas
för bedömning av energianvändningen i såväl små som större industrier, eftersom samma behov av
kategorisering av data finns inom alla industrier oavsett storlek. Behovet av kategorisering gäller både
slutenergianvändning samt åtgärdsförslag för dessa.
En kategorisering av industriella energianvändande processer tillsammans med insamling av energidata
från företag kan ligga till grund för skapandet av en databas. Från energidatan i databasen skulle ett
energieffektiviseringsindex (EEI) kunna beräknas, vilket potentiellt kan användas till benchmarking av
industriella energianvändande processer och industriella siter.

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med examensarbetet var att ta fram en metod för beräkning av EEI för industriers
energianvändning, samt för denna föreslå lämplig kategorisering och relevanta nyckeltal. Genom att ta
fram ett EEI skapas förutsättningar för benchmarking mellan företag inom samma eller olika branscher.
Målet med examensarbetet var även att det beräknade EEI:t skulle kunna underlätta identifiering av
energieffektiviseringspotentialer. Examensarbetets syfte har brutits ned i fyra frågeställningar:
1. Vilka metoder för benchmarking av industriers energianvändning har presenterats i den
vetenskapliga litteraturen?
2. Hur har energianvändande processer kategoriserats och vilka nyckeltal har använts vid
benchmarking inom svensk industri?
3. Vilka faktorer bör beaktas i en metod för beräkning av EEI för att möjliggöra benchmarking
mellan industrier och deras energianvändande processer?
4. Hur kan man med energidata från EKC-programmet testa och validera föreslagen metod för
beräkning av EEI?
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1.3 Avgränsningar
I huvudsak studerades små- och medelstora företag1 (SMF) som ingår i kategorin tillverkande företag
enligt SNI 10-33. För att avgränsa dataomfånget från energikartläggningarna gjorda i samband med EKCprogrammet ämnades enbart en bransch studeras ingående. Detta gjordes för att arbetet med identifiering
och lämplig kategorisering av stöd- och produktionsprocesser samt framtagande av nyckeltal inte skulle
bli för omfattande. Den valda branschen fungerade som en exemplifiering för beräkning av EEI, medan
den föreslagna metodiken för beräkning är tänkt att fungera även när andra branscher ska studeras.
Rapporten syftade i huvudsak till att undersöka möjligheter till kategorisering av energianvändande
processer och om benchmarking av dessa var möjlig. Det innebar till exempel att eventuella resulterande
miljö- eller utsläppsvinster inte behandlades specifikt i studien, inte heller företagsekonomiska aspekter
kopplade till inköp av bränslen.
De företag som studerades är verkliga företag med faktisk inrapporterad energidata. Däremot har ingen
företagspresentation gjorts av hänsyn till att hålla företagen anonyma. I en företagspresentation skulle
uppgifter kunna framgå som i någon mening kan förklara skillnader i resultat, men antagligen är denna
inverkan liten.
Under intervjustudien valdes ett antal intressenter ut och en eller ett par personer från dessa organisationer
har fungerat som representanter. Intervjustudien har inte innefattat samtliga intressenter i frågan och
representeras främst av de myndigheter som jobbar med tillsyn, antingen operativt eller genom
uppföljning och samordning.
Den genomförda litteraturstudien av vetenskapliga artiklar avgränsades av litteratursökningen. Sökningen
modifierades med relevanta sökord tills antalet träffar reducerats till 58, vilket bedömdes vara ett rimligt
antal artiklar att utgå från med hänsyn till studiens omfattning.

1

Vår avgränsning för SMF följer EU:s definition, det vill säga företag som antingen har färre än 250 anställda,
mindre än 50 miljoner euro i årsomsättning och en balansräkning mindre än 43 miljoner euro per år (European
Commission, 2003/361/EC).
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2. Teoretiskt ramverk
2.1 Energianvändning inom svensk industri
År 2013 tillfördes totalt 565 TWh energi till det svenska energisystemet (Energimyndigheten, 2015). De
senaste 30 åren har tillförd energi varit på den nivån, men under 70-talet och fram till mitten av 80-talet
steg total tillförd energi från drygt 400 TWh/år upp till 550 TWh/år. Sedan dess har den tillförda mängden
energi pendlat mellan 550 och 600 TWh/år.
Sammansättningen av energibärare har förändrats sedan början av 70-talet. Då stod fossila bränslen, olja
och kol, för majoriteten (runt 80 %) av den tillförda energin för att över tid minskat till att numer stå för
cirka 30 % (Energimyndigheten, 2015). Andra noterbara trender är att tillförseln av biobränslen,
kärnbränslen (kärnkraft) och övriga bränslen (inklusive vindkraft) har ökat stadigt. År 2013 stod
biobränslen för 129 TWh, ungefär 22 %, av den tillförda energin.
Slutanvändningen av energi i Sverige efter omvandlingsförluster var år 2014 totalt 368 TWh
(Energimyndigheten, 2016). Den svenska industrin stod för en stor del, knappt 40 %, av landets totala
slutenergianvändning, vilket har varit fallet sedan 70-talet och framåt. Fördelningen av
slutenergianvändningen mellan de tre sektorerna industri, transporter och bostäder och service visas i
Figur 1.
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Figur 1: Slutenergianvändningen i Sverige, fördelat på de tre sektorerna industri, transporter och bostäder och service
(Energimyndigheten, 2016).

En stor del av den fossila bränsleanvändningen i Sverige sker inom transportsektorn (Energimyndigheten,
2015). Inom industrisektorn så är de största energibärarna av den slutliga energianvändningen biobränslen
och el (Energimyndigheten, 2016). Dock står fortfarande fossila bränslen för en betydande andel, runt 25
TWh/år i slutenergianvändning. Fjärrvärme och natur- och stadsgas är de andra två större energibärarna i
användningen. Figur 2 visar slutlig energianvändning i svensk industri fördelat på energibärare år 2014.

4

Slutlig energianvändning 2014 fördelat på
energibärare, industrisektorn i Sverige
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Figur 2: Slutlig energianvändning i svensk industri 2014, fördelat på energibärare (Energimyndigheten, 2016).

Trenden inom industrisektorn är att andelen slutenergianvändning av el och biobränslen ökar, samtidigt
som användningen av fossila bränslen stadigt har minskat (Energimyndigheten, 2015). År 2014 stod
fossila bränslen för 17 % av total slutenergianvändning (Energimyndigheten, 2016).
I Sverige står tre industribranscher för den större delen av total slutenergianvändningen, massa- och
pappersindustrin, stål- och metallverk samt kemisk industri. Andra stora industrier, sett till slutlig
energianvändning, är verkstadsindustri, trävaruindustri, gruvverksamhet, livsmedelsindustrin och jordoch stenindustrin (Energimyndigheten, 2016). Figur 3 visar slutlig energianvändning i industrisektorn i
Sverige för år 2014 fördelat på bransch.
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Figur 3: Slutlig energianvändning, fördelat branschvis, i Sverige 2014 (Energimyndigheten, 2016).

Det finns en stor energibesparingspotential i form av energieffektiviseringar inom industrin. EUkommissionen har konstaterat att energieffektiviseringsåtgärder kan minska upp till 25 % av
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energianvändningen i industrin (Europeiska Kommissionen, 2006). Men mer än hälften av den
identifierade potentialen har ännu inte utnyttjats (IEA, 2012). Denna outnyttjade potential benämns ibland
som energieffektiviseringsgapet.
Thollander och Palm (2012) lyfter samtidigt att besparingspotentialen om enbart industriella SMF åsyftas
troligen är mycket högre än 25 %. Förmodligen finns den största potentialen för besparing i
stödprocesser, som belysning och ventilation, särskilt när det gäller industriella SMF, eftersom
stödprocesserna inte hör till deras kärnverksamhet. Dessutom finns det sällan tillräckligt med ekonomiska
resurser i SMF för att implementera ett verkningsfullt energieffektiviseringsarbete, till skillnad mot
energiintensiva företag (Bröckl et al., 2014).

2.2 Hinder mot energieffektivitet och energieffektiviseringsgapet
Forskning från flera olika länder har visat att kostnadseffektiva åtgärder för energieffektivisering långt
ifrån alltid implementeras (DeCanio, 1998; Fleiter et al., 2011; Rohdin och Thollander, 2006). På grund
av detta uppstår ett så kallat energieffektiviseringsgap som utgörs av de åtgärder som, trots att det vore
ekonomiskt rationellt, inte genomförs. Anledningarna till detta är många, men inom svensk ickeenergiintensiv industri är några av de främsta hindren kostnader, risk för produktionsstörningar, brist på
tid, brist på mätningar och bristande kunskap om energiprestandan hos utrustningen (Rohdin och
Thollander, 2006).
Ett annat hinder som påverkar sannolikheten för investeringar är imperfekt och asymmetrisk information.
Imperfekt information kan vara brist på information, det vill säga att investeraren inte har tillgång till
nödvändig kunskap för att kunna göra adekvata beslut. Det innebär att investeringar i energieffektivitet
som är ekonomiskt rationella förbises. Asymmetrisk, eller felaktig information kan exempelvis orsaka
ogynnsamma val genom att investeringar görs i ”fel åtgärder” med avseende på energi- och
kostnadseffektivitet.

2.3 Definition av begreppet energieffektivitet
Effektivitet är ett begrepp som används i många sammanhang men som generellt kan beskrivas som de
resurser som krävs (input) för att utföra en tjänst eller funktion (output). Begreppet energieffektivitet
beskriver alltså den mängd energi som krävs i förhållande till den tjänst eller funktion som avses utföras.
Ökad energieffektivitet är därför inte samma sak som minskad energianvändning, utan snarare en
beskrivning av förhållandet mellan input och output. En minskad energianvändning kan, men behöver
inte, innebära ökad energieffektivitet.
Hur energieffektiviteten påverkas är också beroende av hur funktionen som utförs förändras i samband
med den förändrade energianvändningen. På samma sätt gäller att en förändring i den utförda tjänsten kan
ha påverkan på energieffektiviteten men inte nödvändigtvis har det om även energianvändningen
påverkas. Tabell 1 beskriver hur förhållandet mellan förändring i input och output påverkar
energieffektiviteten.
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Tabell 1: Hur energieffektiviteten påverkas av en förändring beror av förhållandet mellan input och output (Pérez-Lombard et
al., 2013).

Energieffektivitet
Ökad

Okänd
förändring
Minskad

Minskad energianvändning,
ökad produktivitet

Minskad energianvändning,
oförändrad produktivitet

Minskad energianvändning,
minskad produktivitet

Ökad produktivitet, ökad
energianvändning

Ökad energianvändning,
minskad produktivitet

Ökad energianvändning,
oförändrad produktivitet

Oförändrad
energianvändning,
ökad produktivitet

Oförändrad
energianvändning
minskad produktivitet

2.4 Tillvägagångssätt enligt ”top-down” eller ”bottom-up”
Metoder för analys av energibehov och användning delas generellt in i två grupper, top-down och bottomup (Fleiter et al., 2011). Top-down utgår från ett ekonomiskt perspektiv och den totala inköpta energin,
medan bottom-up är mer tekniskt detaljerad och tydligare visar på inverkan från enskilda processer.
Europaparlamentets och rådets direktiv (2006) beskriver att beräkningar av energibesparingar från
energieffektiviseringsåtgärder utifrån en top-down-metod innebär att man utgår från en större aggregerad
nivå. Sedan görs justeringar för yttre faktorer, exempelvis graddagar, för att få en korrekt indikation av
den totala förbättringen i energieffektivitet. Metoden ger alltså inte information på detaljerad nivå vilket
innebär att det inte i samma utsträckning är möjligt att identifiera förhållanden mellan orsak och verkan
mellan åtgärder och energibesparingar. Fördelen med metoden är att den är förhållandevis enkel att
genomföra och ger en överblick varifrån det går att avgöra var mer genomgående mätningar och analyser
är nödvändiga (Franzén, 2005).
En bottom-up-metod baseras istället på detaljerad data för energibehovet från de olika processerna och
utifrån detta beräknas det totala energibehovet (Fleiter et al., 2011). På det sättet presenteras exempelvis
energibesparingar från en enskild energieffektiviseringsåtgärd. Sammantaget ger de olika bidragen den
totala energianvändningen eller besparingen. Metoder som baserats på bottom-up visar därför kopplingen
mellan efterfrågad energi och den tekniska strukturen i det studerade systemet (Fleiter et al., 2011).

2.5 Definition av energianvändande processer
I examensarbetet används uttrycket ”energianvändande processer”, vilket syftar till de processer som
ingår i industriella företag och som kräver energi, oavsett typ av energibärare. Detta exkluderar alltså
processer kopplat till företagsledning och strategier. De processer som åsyftas är de som ingår i en
industrisites tillverkningskedja samt de som krävs för att kunna upprätthålla produktionen.

2.6 Enhetsprocessbegreppet
För att möjliggöra jämförelser av slutenergianvändning av industrier myntade Söderström et al. (1994)
enhetsprocessbegreppet. De noterade att analyser av industriers energianvändning behöver genomföras
enhetligt gällande struktur och val av indelning av energianvändande processer. Söderström et al. (1994)
valde att utgå från processernas ändamål och skapade på så sätt en indelning med 11
produktionsprocesser samt sju stödprocesser. Tabell 2 visar de olika enhetsprocesserna.
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Tabell 2: Indelning av enhetsprocesser, 11 produktionsprocesser och sju stödprocesser (Söderström et al., 1994).

Produktionsprocesser
Sönderdelning
Blandning
Avverkning
Hopfogning
Påläggning
Formning
Värmning
Smältning
Torkning/Koncentrering
Kylning/frysning
Förpackning

Stödprocesser
Belysning
Tryckluft
Ventilation
Pumpning
Lokalkomfort
Tappvarmvatten
Interntransporter

Exempelvis så är definitionen för sönderdelning att ett material, råmaterial eller en produkt delas i flera
delar. Styckning i slakterier, malning i massa- och pappersbruk eller stansning i verkstadsindustrier är
exempel på sönderdelning. Varje enhetsprocess har en utförlig beskrivning i Söderström et al. (1994).
Thollander et al. (2012) föreslog ytterligare åtgärder för stödprocesserna, där även ånga och
administration ingick. Dessutom delades lokalkomfort upp i uppvärmning och lokalkyla, eftersom även
kylning av lokaler kan stå för en betydande andel av energianvändningen.

2.7 Key Performance Indicators
Key performance indicators (KPI), eller nyckeltal, används som ett sätt att följa upp ett företags prestanda
inom ett område (Chan och Chan, 2004). Rätt använda, så kan nyckeltal hjälpa företagsledare att navigera
framåt och att ta mer korrekta beslut efter företagets strategi (Marr, 2015). På en global marknad och med
ökad tillgänglighet till information blir väl genomtänkta nyckeltal ett allt viktigare underlag för företags
beslut.
Nyckeltal bör utgå från företagets strategi (Marr, 2015). Vidare behöver ledningen därför klargöra vad
som är företagets viktigaste affärsfrågor. Vilken information behöver då göras tillgänglig? När detta har
gjorts kan nyckeltal arbetas fram som kan ge svar på dessa affärsfrågor och användas som
beslutsunderlag. Relevanta nyckeltal gör att prestanda kan mätas och på så sätt underlätta för att förbättra
resultat i framtiden (Marr, 2015).
Att sätta energirelaterade nyckeltal är till nytta för industrier eftersom dessa kan ge kunskap om huruvida
ett system är väl fungerande eller inte i betydelsen effektiv energianvändning i produktionen (May et al.,
2015). Till skillnad från absoluta värden kan nyckeltal bland annat identifiera förhållanden mellan orsak
och verkan samt skapa en transparent energiprofil i produktionssystem.
När nyckeltal tas fram är det viktigt att tillräcklig data finns tillgänglig för att kunna applicera
nyckeltalen. Denna problematik lyfts av May et al. (2015), som presenterar en metod för att ta fram
lämpliga nyckeltal för förbättrande av energirelaterad prestanda i industrier. Det gör att det kan vara
nödvändigt att se över tillgängligheten och förekomsten av tillräckligt detaljerad data när nyckeltal
arbetas fram.
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2.7.1 Generell metod för framtagande av energirelaterade nyckeltal
May et al. (2015) har utvecklat en genomgående 7-stegsmetod för framtagande av nyckeltal för att
förbättra energieffektiviteten i industrier. Nyckeltalen är tänkta att skräddarsys för en anläggnings
specifika produktionsprocesser och ska användas som underlag och vägledning i beslutsprocesser. Det
ska också vara möjligt att identifiera förhållanden mellan orsak och verkan. Tabell 3 visar kortfattat de sju
stegen som ingår.
Tabell 3: Kortfattad beskrivning av vilka steg som ingår i May et al. (2015) metod för framtagande av energirelaterade nyckeltal.

Steg 1

Identifiera vilka processer som ingår i anläggningen.

Steg 2

Vad är processernas effektkrav och i vilka energistadier kan den processade
produkten vara i? Exempel på stadier är tomgång, avstängd maskin eller
pågående processande.
Tidsspannet för vilka tillfälliga stopp den processade produkten kan vara i.
Exempel på stopp är uppstarter eller underhåll.

Steg 3

Steg 4

Försök till länkning mellan energistadier (steg 2) och tillfälliga stopp (steg 3)

Steg 5

Skapa en bild av en maskins energianvändning genom att illustrera
energianvändningen kopplat till varje tillverkningsstadie. Aggregering av hur
länge en maskin har varit i ett särskilt tillstånd och vad det tillståndet kräver
för energianvändning under den tiden.
Skapa energirelaterade nyckeltal

Steg 6

Skapa metodik för hur nyckeltalen ska tolkas och implementeras i en
övergripande strategi.

Steg 7

Övergripande perspektiv av May et al. (2015) är att adressera de produktionstillfällen där ingen
värdeökning av den processade varan sker. May et al. (2015) har mer fokus på tänkbara stopp som kan
ske, och inte så mycket på tomgångsdrift (när ingen produktion är igång). Detta påverkar också hur May
et al. (2015) utarbetar nyckeltal, som fokuserar på den värdeökande tiden i produktionsprocesser:
𝐿𝑒𝑎𝑛 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 =

Valuable Energy Consumption
Overall Energy Consumption

(1)

Alternativt:
𝐿𝑒𝑎𝑛 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 =

∑𝑛
𝑖=1(𝑃𝑖 ∙𝑄𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔 𝑖 ∙𝑇𝑖 )
Energy Consumed in Theoretical Production time

(2)

Där Pi är effekt för process i, Qnyttig är nyttig tillförd energi och Ti är tid för att processa en vara.
Metoden för att arbeta fram nyckeltal som May et al. (2015) presenterar är inriktad på att göra en
djupanalys av en anläggning och därmed blir nyckeltalet förmodligen lämpligt för det enskilda företaget.
Däremot är det tveksammare om det blir anpassat för att använda till benchmarking mellan olika
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anläggningar. En sådan djupgående analys blir därför nyttigt vägledning för ledningen, men kanske
mindre aktuellt i en benchmarking inom en bransch.

2.8 EKC-programmet
År 2010 infördes i Sverige ett program riktat mot industriella SMF, där företagen kunde få ersättning för
halva kostnaden (upp till 30 000 kr) om de genomförde en energikartläggning och i övrigt uppfyllde vissa
krav (Lublin och Lock, 2013). Detta stöd, så kallade energikartläggningscheckar, fanns fram till 2014
med krav på slutrapporteringar två år senare.
Energikartläggningar genomfördes med stöd från detta program på totalt 712 företag. Inom ett år efter
energikartläggning sammanställdes en lägesrapport och lämnades in till Energimyndigheten. I
lägesrapporten presenterades det kartlagda företagets energianvändning uppdelat i olika stödprocesser
(uppvärmning, belysning, ventilation, kontor, komfortkyla, varmvatten, tryckluft, transporter),
produktionsprocesser samt övriga processer. Dessutom rapporterades mängd energi, vilken typ av
energibärare som tillfördes industrianläggningen samt energikostnader kopplade till detta. De olika
energislagen var:













El
Fjärrvärme
Fjärrkyla
Olja
Drivmedel fossilt
Drivmedel förnybart
Ved
Pellets
Flis
Gasol
Ånga
Övrig inköpt energi

Förutom detta inrapporterades de av kartläggaren föreslagna energieffektiviseringsåtgärderna och hur
mycket energi som kunde sparas genom varje åtgärd. Företagen meddelade vilka åtgärder som avsågs
implementeras, samt vilka som inte avsågs med tillhörande motivering. Detta fungerade som underlag för
att beräkna energibesparingar kopplade till energikartläggningsstödet. Den inrapporterade informationen
samlades och lades in i en databas.
I databasen finns alla åtgärder som företagen har rapporterat in som avsetts genomföras samt andel
beräknad energibesparing. Åtgärderna kategoriserades efter vilken process de berörde, exempelvis
belysning eller uppvärmning. På så sätt kunde en total besparad energimängd för alla eller en särskild
process erhållas, antingen för alla företag totalt, för alla företag inom en bransch eller för ett enskilt
företag.
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3. Metod
Examensarbetets övergripande mål var att utreda hur ett energieffektiviseringsindex kan beräknas för
svenska industriella SMF. För att uppnå detta ställdes frågeställningarna 1 och 2, som var och en
besvarades med en litteraturstudie respektive en intervjustudie. Litteraturstudien utgjorde ett teoretiskt
resultat, medan intervjustudien utgjorde ett resultat från verkligheten. Grundat på dessa resultat föreslogs
en ny metod för beräkning av EEI, som besvarade frågeställning 3.
För att svara på frågeställning 4 valdes med hjälp av litteratur- och intervjustudien en enskild bransch för
testande av den föreslagna metoden för beräkning av EEI på energidata från EKC-programmet. Även en
validering av EEI:t genomfördes. Slutligen diskuterades och analyserades resultaten. Figur 4 visar det
övergripande tillvägagångssättet.

Figur 4: Övergripande metod över arbetet att ta fram ett energieffektiviseringsindex för svensk industri. Frågeställning 1
besvarades med litteraturstudie, frågeställning 2 med intervjustudie och frågeställning 4 med empirisk dataanalys. Metod för
beräkning av EEI, frågeställning 3, arbetades fram utifrån resultatet från litteratur- och intervjustudien.

För att besvara frågeställningen om hur ett EEI kan utformas ansågs det viktigt att undersöka vilken
forskning som genomförts inom området. Det ansågs också viktigt att utreda berörda aktörers erfarenheter
av benchmarking av energianvändande processer för att ett energieffektiviseringsindex ska kunna
användas i praktiken av företagen. Detta visade också på gemensamma intressen alternativt motsättningar
i användningen av nyckeltal inom forskning, inom industrin samt mellan dessa aktörer.
Den empiriska dataanalysen genomfördes för att undersöka om industriella SMF:s inrapporterade
energianvändning inom ramen för EKC-programmet var möjlig att dela in i en generell kategorisering för
beräkning av EEI. Denna del av arbetet fungerade som praktisk tillämpning av utförlig data som fanns
tillgänglig kring svenska industriella SMF:s energianvändande processer samt för att identifiera
eventuella brister och förbättringsförslag i dessa data för möjliggörande av beräkning av EEI.
Slutligen validerades resultatet med hjälp av kartläggningarna från EKC-programmet. Detta gav en
indikation på huruvida benchmarking mellan företag inom en bransch kan visa på potential för
energieffektivisering.

3.1 Litteraturstudie
För att skapa en bild över hur industriers stöd- och produktionsprocesser tidigare kategoriserats
genomfördes en litteraturstudie över internationell forskning och nationella studier, rapporter samt
standarder inom området. Enligt Bryman (2004) bör man vid en litteraturstudie kunna svara på vad som
inom forskningsområdet är känt, vilka begrepp och teorier som är relevanta och vilka forskningsstrategier
som tidigare tillämpats. Vidare skulle eventuella motsättningar inom forskningen och dess resultat
identifieras samt om det fanns frågor inom området som inte hade besvarats.
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Den genomförda litteraturstudien visade vilka nyckeltal som använts inom industrisektorerna samt hur
dessa använts för benchmarking av energianvändande industriella processer. Ett antal rapporter som
behandlade projekt inom benchmarking av energianvändande processer studerades liksom standarden EN
16231:2012 (Metodik för benchmarking av energieffektivisering). Rapporterna var ett urval, men
innefattade stora projekt som genomförts inom området i Sverige och som var inom kännedom för
forskningsgruppen vid avdelningen Energisystem vid Linköpings universitet. Projekten genomfördes av
eller hade deltagande relevanta aktörer med samröre inom den svenska industrisektorn. Dessa inkluderar
Energimyndigheten, länsstyrelser och forskargrupper.
För att få ett urval av vetenskapliga artiklar utfördes en litteratursökning i databasen Web of Science.
Web of Science innehåller sju databaser där de journaler som ingår är referentgranskade. Följande
sökning gjordes för att hitta relevanta artiklar; ’benchmark* industr* ”energy efficiency” measure*', alla
termer skulle beröra ämnesområde i artiklarna. Träffar avgränsades till att bara visa artiklar, det vill säga
inte konferensbidrag, böcker eller annat. Denna sökning gav 58 träffar, varpå artiklarnas
sammanfattningar lästes. Ansågs en artikel relevant för studien sparades den, om inte sållades den bort.
Om en artikel passerade detta steg men vid vidare läsning bedömdes vara irrelevant valdes den också
bort. Efter dessa steg återstod 15 artiklar. För att minska risken att missa relevanta forskningsresultat
inom området fanns en öppenhet för att studera närliggande, relevanta artiklar genom att intressanta
citeringar av andra artiklar undersöktes genom en så kallad ”snöbollsmetod”.

3.2 Intervjustudie
En intervjustudie genomfördes för att undersöka hur benchmarking i praktiken hade använts samt hur den
skulle kunna komma att användas av företag och myndigheter, till exempel vid tillsyn. Inför en
intervjustudie är det viktigt att skaffa sig kunskaper inom området (Kvale, 1997), varför intervjustudien
genomfördes först efter att delar av den litteraturstudie som ingick i examensarbetet genomförts. För att ta
tillvara på erfarenheter och idéer för benchmarking av energianvändning inom industrin genomfördes en
kvalitativ intervjustudie. Personer inom organisationer som arbetat med benchmarking och med
erfarenhet inom området intervjuades, varpå resultatet användes till ny, föreslagen metod för beräkning av
EEI.
Metodiken för intervjuerna följde de sju stegen som presenteras av Kvale (1997) i boken Den kvalitativa
forskningsintervjun vilka innefattar tematisering och formulering av forskningsfrågor, planering, intervju,
utskrivning, analys, verifiering och rapportering. Delar av metodiken såsom tematisering, planering och
analys genomfördes i samband med studiens övriga metodik kopplat till litteraturstudien.
Genomförandet av intervjuerna skedde semistrukturerat enligt Brymans (2004) beskrivning, där en lista
av ämnen som ämnades behandlas efterföljdes, samtidigt som de intervjuade gavs frihet att utforma sina
svar själva. Detta innebar också att mer eller mindre specifika följdfrågor (som vid tillfällen kunde frångå
de listade frågorna) ställdes utefter den intervjuades svar, i syfte att försöka få en så klar bild av
svarsinnehållet som möjligt samt att intressanta beröringspunkter till svaret också behandlades. I Bilaga 1
finns de berörda ämnena med tillhörande intervjufrågor listade.
Intervjuerna skedde antingen genom personligt möte eller via videolänk. I de fall videolänk användes
berodde det i huvudsak på det längre geografiska avståndet till dessa personer. Respondenterna för varje
aktör var följande:


Energimyndigheten: Gerard Tuenter och Thomas Björkman. Tuenter var projektledare på
avdelningen för energieffektivisering vid Energimyndigheten och Björkman har varit

12

programansvarig för Programmet för energieffektivisering i energiintensiv industri (PFE).
Intervjun skedde vid ett personligt möte.


Naturvårdsverket: Per Andersson var handläggare för miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram
för luft vid Naturvårdsverket. Intervjun skedde över videolänk.



Naturvårdsverket: Johannes Morfeldt var ansvarig för vetenskapliga frågor vid
Naturvårdsverket. Han hade tidigare avlagt licentiatexamen vid KTH rörande verktyg för att
utvärdera energieffektivitet inom järn- och stålindustrin. Intervjun skedde över videolänk.



Länsstyrelsen Dalarna: Anders Adolfsson var samordnare i tillsynsgruppen vid Länsstyrelsen i
Dalarna. Intervjun skedde över videolänk.



Länsstyrelsen Östergötland: Ola Lindén var miljösakkunnig och arbetade med
tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet på miljöskyddsenheten vid Länsstyrelsen
Östergötland. Intervjun skedde vid ett personligt möte.



Energikartläggare: Peter Karlsson var ordförande och konsult på konsultföretaget Industriell
Laststyrning. Intervjun skedde vid ett personligt möte.



Volvo Construction Equipment: Johan Wollin var Global Director Environmental Care på
Volvo Construction Equipment och hade inom koncernen drivit ett systematiskt arbete för att
effektivisera elanvändningen på sina anläggningar. Detta gjordes genom benchmarking mellan
anläggningarna samt uppföljning över tid för särskilda nyckeltal. Även konkreta mål sattes upp.
Ett studiebesök med rundvandring och presentation av deras arbete skedde på deras anläggning i
Eskilstuna.

De intervjuade personerna representerar aktörer på nationell nivå (Energimyndigheten och
Naturvårdsverket), regional nivå (länsstyrelser), lokal nivå (energikartläggningsföretag) samt industriers
eget arbete med benchmarking (Volvo CE). Urvalet av intervjupersoner byggde på vilka aktörer som
ansågs relevanta att intervjua, varpå kontakt togs med de organisationerna. Personer inom
organisationerna har sedan i några av fallen vidareförmedlat till anställda som personerna ansåg
lämpligast att intervjua grundat på ämnesområdet för examensarbetet. Undantaget var Johannes Morfeldt,
som intervjuades på grund av sin tidigare forskning inom området och som vid intervjuns genomförande
arbetade på Naturvårdsverket.
Med andra ord kunde påverkan ske på urvalet av organisatorer, men i mindre utsträckning på vilka
personer inom dessa organisationer som intervjuades. Detta resulterade i den här studien till en ojämn
ålders- och könsfördelning på respondenterna. I kontakten med organisationer har tillit funnits för att de
förmedlat de personer som organisationerna ansågs mest kunniga och erfarna inom energieffektivisering i
industrins energianvändande processer.
Volvo Construction Equipment var ett undantag mot de andra intervjuerna, både i typ av aktör och att
mötet inte följde den struktur som övriga intervjuer gjorde. Möjlighet gavs att genomföra ett studiebesök
vid deras industrianläggning i Eskilstuna, där dels en presentation av deras arbete med benchmarking av
energianvändning gavs, dels en rundvandring i fabriken gjordes. Detta ansågs relevant genom att det gav
ett praktiskt exempel på hur arbete med benchmarking kan se ut i industrier.
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Övriga aktörer hade alla, om än i olika grad, kontakt med industriella SMF. Energimyndigheten och
länsstyrelserna har projekt som berör både SMF och större företag men också projekt som bara adresserar
den ena kategorin (till exempel EKC-programmet eller PFE). Dessa myndigheter har en övergripande bild
för hur industrier arbetar med energieffektivisering samt vilka hinder och möjligheter som finns inom
olika branscher. Energikartläggare har å sin sida en tydligare inblick i industriers energianvändande
processer och en praktisk erfarenhet av dessa, dels inom större företag men framförallt inom SMF.

3.3 Framtagande av metod för beräkning av EEI
Resultaten från litteratur- och intervjustudien användes för att utarbeta en relevant metod för beräkning av
EEI. Samtidigt utnyttjades diskussion och idéer som behandlades inom forskargruppen för projektet, dels
vid särskilda möten för hela gruppen men också i samtal med handledaren för examensarbetet tillika
medverkande i forskargruppen.
För att beräkning av EEI skulle ske motiverat och adekvat arbetades en metodik fram för att systematiskt
kunna skapa EEI för en specifik bransch. Denna metodik skulle vara generell så att den sedan kan följas
för att beräkna EEI även för andra branscher. Arbetsgången var därför att metodiken först arbetades fram
och föreslogs, varpå val av bransch följde för att pröva metodiken på den valda branschen genom en
empirisk dataanalys.
I presentationen av metodiken ska lämpligt förfarande och riktlinjer för kategorisering av
energianvändande industriella processer ingå. Dessutom ska skapande av nyckeltal behandlas genom att
förslag på nyckeltal för stödprocesser ges och bedöms samt att dessa också prövas genom verklig
energidata. De nyckeltal som tas fram för stödprocesser kan fungera för alla branscher vid beräkning av
EEI och kan därför ses som ett förslag för alla branscher. Däremot så behövs nyckeltal för
produktionsprocesserna tas fram specifikt för varje bransch. De nyckeltal som föreslagits i detta arbete
gäller med andra ord endast för den bransch som valts att studera.

3.4 Empirisk dataanalys och val av studerad bransch
Data från energikartläggningarna i EKC-programmet har använts där energianvändningen hos ett antal
företag från en utvald bransch utgjorde ett verkligt exempel i beräkningen av ett EEI.
Energikartläggningarna gjorda på dessa företag studerades för att dela upp energianvändningen i
produktionen på ett antal produktionsprocesser. Val av bransch utgick från premisserna att det skulle vara
förhållandevis enkel produktion och rimligt antal inbegripande processer för att en processuppdelning inte
skulle bli alltför komplex. Dessutom behövde det finnas tillräckligt underlag i energidatan från EKCprogrammet, det vill säga tillräckligt antal deltagande företag från den branschen.
Den empiriska dataanalysen visade på möjligheten att dela upp energianvändningen på
produktionsprocesser utifrån de energikartläggningarna som gjordes under EKC-programmet. Det gav
också svar på om det var möjligt att använda den föreslagna metoden för beräkning av EEI för svenska
industriella SMF, samt identifiering av vilka användningsområden EEI har. Samtidigt kunde det visa på
indikationer för vilka hinder som finns för ett sådant EEI och hur eventuella åtgärder för att övervinna
dessa hinder kan se ut.
I samband med studierna av energikartläggningarna kvalitetsgranskades de inrapporterade värdena. Alla
värden som på något sätt avvek noterades för att sedan bedömas om de kunde korrigeras alternativt
bedömas hur och i vilken grad de påverkade resultaten. Oavsett vilket fördes en diskussion om
felaktigheterna.
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3.4.1 Viktning av energibärare vid beräkning EEI
I energidatabasen från EKC-programmet ges information om tillförd mängd energi och typ av
energibärare, men inte till vilken process dessa är kopplade till. Detta gör att energibesparingsåtgärder och
slutenergianvändning fördelat på enhetsprocesser, som enbart ges i mängd sparad energi i
inrapporteringsrapporterna, inte kan kopplas till typ av energislag som besparas. I ett
energieffektiviseringsperspektiv är det väsentligt vilket energislag som påverkas vid åtgärder, både ur
energikvalitetssynpunkt (exergi), men även hur åtgärder påverkar utsläpp av växthusgaser.
I Europaparlamentets och rådets direktiv (2012/27/EU) om energieffektivitet står att för besparingar i
kWh el får en standardkoefficient på 2,5 användas, det vill säga, 1 kWh sparad el kan värderas som 2,5
sparade kWh. I beräkningen av EEI på vald bransch gjordes därför en viktning av tillförd el genom att
energianvändning av el multiplicerades med 2,5. Detta gjordes utöver den beräkning där alla energislag
viktades lika. För att möjliggöra en viktning av el krävdes först att genom studier av
energikartläggningarna fördela vilket energislag som användes till vilken energianvändande process.
Sedan undersöktes vilka processer som energieffektiviseringsåtgärderna berörde, varpå de beräknade
besparingarna också multiplicerades med viktningsfaktorn 2,5. På detta sätt fick elanvändningen en större
betydelse i det beräknade EEI och tillhörande energibesparingar än de övriga energibärarna.

3.4.2 Beräkning av EEI från SNI 10-33 i EKC-programmet
Förutom den valda branschen gjordes också en beräkning av EEI på ett större urval av företag från
energidatan i EKC-programmet. Eftersom det i detta fall inte var möjligt att gå djupare ner på varje
deltagande företag och att nödvändig information för vissa nyckeltal saknades (till exempel antal
anställda) skiljde sig beräkningen av EEI från den beräkning som gjordes för den valda branschen.
Analyserande av alla branscher på detta sätt syftade till att undersöka möjligheterna att använda ett större
urval av data för att beräkna ett EEI för varje företag. I denna beräkning användes den information som
fanns tillgänglig i databasen från EKC-programmet. Eftersom tillverkande företag skiljer sig i
produktionsprocesserna jämfördes enbart stödprocesserna vid beräkningen av EEI för alla branscher.

3.5 Validering av resultat
Eftersom den föreslagna metoden för beräkning av EEI konstruerades genom teoretiska resonemang
utifrån intervju- och litteraturstudie användes informationen från energikartläggningsrapporterna från
EKC-programmet för validering av resultatet. Ett företag med ett EEI som tyder på högre
energianvändning jämfört med andra företag inom samma bransch, bör också ha större
besparingspotential. Därför studerades åtgärdsförslagen från energikartläggningarna för de företag som
EEI beräknats.
En korrelation mellan EEI och en identifierad besparingspotential kunde i så fall visa på att ett EEI som
tyder på hög energianvändning också innebär en stor besparingspotential. För det totala EEI summerades
alla energibesparingar från inrapporterade åtgärder i EKC-programmet och dividerades sedan med
företagets totala energianvändning för att beräkna företagens procentuella energibesparing.

3.6 Diskussion kring vald metod
Litteraturstudien som berörde vetenskapliga artiklar begränsades till sökning på ett antal termer, varför
artiklar som berör ämnet men som inte inkluderades i sökträffarna kan ha förbisetts. Med tanke på
studiens omfattning ansågs detta som en rimlig avgränsning då ett alltför stort urval av artiklar hade blivit
tidskrävande. Litteraturstudien var inte en fullständig sammanställning av forskningen på området utan
avsågs ge en översiktlig bild. Vad gäller urvalet av rapporter var även detta begränsat till forskargruppens
15

kännedom om projekt inom benchmarking av energianvändning inom industrin. Gruppen bestod av
forskare vid avdelningen Energisystem vid Linköpings universitet och ansågs ha god kännedom kring
tidigare projekt inom ämnet. Även här var det inte någon fullständig sammanställning.
Till intervjustudien valdes främst respondenter vid myndigheter som på olika sätt arbetat med projekt och
tillsyn kopplade till industriers energianvändning. Med undantag från Volvo CE har alltså inga företag
intervjuats. Hade detta gjorts hade det sannolikt gett en mer komplett bild av vilka erfarenheter av
benchmarking och energieffektivisering som finns. Att intervjua företagen hade också kunnat visa på
hinder mot benchmarking av energianvändningen som finns hos företagen, men detta har med tanke på
studiens omfattning inte inkluderats. Syftet med intervjustudien var istället att få fram information hur
benchmarking kan genomföras på nationell, regional eller sektornivå och vilka erfarenheter om detta på
övergripande nivå.
Alternativa metodval hade kunnat användas, till exempel enkätstudier eller kunskapsutbyte med andra
forskargrupper. En enkätstudie hade kunnat vara ett komplement till intervjustudien, där frågor som
berörde benchmarking av energiprestanda skickades ut till ett antal företag. Det här hade nyanserat
intervjustudien till att tydligare inkludera industrier i examensarbetet. En enkätstudie kräver emellertid
arbetstid i anspråk för förberedande samt underlag av intresserade företag, vilket inte bedömdes ha
utrymme i tidsplaneringen.
Genom att kontakta andra forskare med kunskap inom ämnesområdet och som deltagit i olika
benchmarkingprojekt hade ytterligare litteratur kunnat erhållas för vilka forskningsresultat som finns att
tillgå. Om ett sådant moment hade inkluderats i examensarbetets genomförande hade en mer nyanserad
kunskapsbild av forskningsfronten skapats, men bedömningen gjordes att resultatet av litteratursökningen
fick svara för tillräcklig kunskapsinhämtning av vetenskapliga källor. En litteratursökning riskerar
förvisso att smalna av kunskapsområdet inom ämnet, men har fördelen att den går att begränsa i hur
tidskrävande vilket förenklar vid tidsplaneringen av arbetet.
Validering av resultatet hade kunnat göras på andra sätt, exempelvis genom djupare studier av de företag
för vilka EEI beräknades. Djupare studier hade kunnat innebära platsbesök eller intervjuer med aktuella
företag och utifrån detta bedöma deras energiprestanda. Eftersom de aktuella företagen inte var kända
förrän en bit in i examensarbetet, att deras intresse av deltagande var okänt samt oklarheter i hur en sådan
validering exakt hade kunnat utformas bedömdes en validering utifrån redan tillgänglig data vara en
mindre osäker metod.
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4. Litteraturstudie
4.1 Litteraturstudie av rapporter
Flera av de rapporter som studerats visade på behov av mer tillgänglig och transparent statistik och
metoder för att redovisa och jämföra energieffektivitet inom industrin. Med inspiration av det arbete som
genomförts om energistatistik i lokaler, STIL, utformades underlag för insamling av statistik i den
svenska tillverkningsindustrin (STIND) (Borg et al., 2009). Under etapp 1 av projektet kunde det
konstateras att det finns ett behov av utökad statistik av industrins energianvändning. Insamling av data
för hur energianvändningen såg ut i svensk tillverkningsindustri planerades, men detta visade sig vara
svårare än förväntat.
I rapporten från etapp 1 konstaterades att behovet av utökad energistatistik främst gäller fördelningen på
energianvändande processer samt fördelning på olika energibärare. Utöver behovet av insamlad data
kring företagens energianvändning fördelat på de olika processerna framhölls också behovet av data om
bland annat produktionsmängder, förädlingsvärde och energikostnader per energislag. Med anledning av
detta utformades under etapp 2 ett besiktningsprotokoll för användning vid datainsamling. Även aktuella
aktörer att inkludera i projektets andra etapp definierades. En kategorisering av energianvändande
processer som till exempel svarvning, formning, och sönderdelning samt pumpar, tryckluft och belysning
genomfördes.
I rapporten från etapp 2 av STIND presenterades också möjligheten att ta fram nyckeltal kopplade till
industrins energianvändning (Borg et al., 2009). Dessa skulle kunna användas vid benchmarking där
företagen själva kan jämföra sin energianvändning med andra företag. Man menar att detta skulle vara
möjligt, även om individuella analyser också krävs för att förstå skillnaderna mellan företagen.
Kostnaderna för STIND blev emellertid alldeles för stora för att ta fram nyckeltal och underhålla en
databas för benchmarking, varför Energimyndigheten valde att inte finansiera en fortsättning på projektet
(Björkman, 2016). Samtidigt var STIND ett pilotprojekt, och fortsatt intresse finns för upprätthållande av
en energidatabas.
Utöver företagens benchmarking finns också möjligheten att använda den här typen av statistik när
tillsynsmyndigheter genomför miljötillsyn. I rapporten Tillsyn över energihushållning från Länsstyrelsen i
Dalarna bedömdes nyckeltal för energianvändningen vara ett viktigt verktyg för uppföljning av företagens
arbete vid tillsyn och granskning av energiplaner (Jonsson et al., 2009). Detta projekt syftade inte till att
använda nyckeltal för jämförelser mellan företag, utan för uppföljning av varje enskilt företags utveckling
vad gäller energieffektivitet. Denna uppföljning sammanställdes för alla företag varpå den gemensamma
procentuella förändringen i energieffektivitet beräknades.
Då individuella nyckeltal har använts för varje företag fanns inga förutsättningar för att genomföra tillsyn
utifrån jämförelser mellan företag. Nyttan med gemensamma, branschvisa nyckeltal lyftes i rapporten för
jämförelser mellan företag, och att det för stödprocesserna finns gemensamma nämnare även mellan olika
branscher.
Även internationellt har behovet av möjlighet till benchmarking av industriers energianvändning
identifierats. I rapporten IEA IETS Annex XVI Energy efficiency in SMEs Task III: Methods and tools to
achive energy efficiency in industrial SMEs (2015) sammanställdes iakttagelser av forskare från fem
olika länder. Här konstaterades att benchmarking, ur SMF:s perspektiv, är komplicerat på grund av
utmaningen att bestämma relevanta index som tar hänsyn till skillnader i tillverkningsprocesser mellan
företagen. Att använda ett flertal index för benchmarking framhölls vara ett sätt att kringgå detta, medan
ett annat var att jämföra på processnivå snarare än hela siter.
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I standarden för energiledning, ISO 50001, återkommer benchmarking som ett gemensamt drag (ECEEE,
2014). Vidare framhölls betydelsen av datainsamling, både för branscher som helhet och för den bästa
möjliga tekniken, för att kunna lyckas med jämförelser. Detta har också lyfts fram i den europiska
standarden för benchmarking av energieffektivisering (EN 16231:2012). Ett företags kunskaper om andra
liknande företags energieffektivitet kan motivera arbete med frågan.
Standarden för benchmarking av energieffektivisering (EN 16231:2012) är generellt skriven och visar inte
på specifika metoder för benchmarking inom särskilda sektorer, anläggningar eller processer. Istället kan
den användas av de som avser arbeta med benchmarking av energieffektivisering och innefattar metod
med bland annat definition av syfte, planering, datainsamling, analys och rapportering. Inga nyckeltal för
specifika aktiviteter eller processer presenteras, utan endast total energianvändning på årsbasis ingår i
metoden.
𝐸𝐸𝐼 =

𝑆𝐸𝐶𝑟𝑒𝑓

(3)

𝑆𝐸𝐶

Där SEC (specific energy consumption) står för specifik energianvändning. SECref är ett referensvärde
som antingen kan vara ett av branschen generellt accepterat värde för den specifika processen eller ett
värde från ett specifikt referensår inom industrianläggningen. Med det senare valet av referensvärde blir
detta ett verktyg för en industrisite att internt följa upp sin förbättrade energieffektivitet över tid. Fokus på
användningsområde som föreslagits av EU-kommissionen är alltså att använda det inom energiledning
genom övervakning och uppföljning av energieffektiviteten inom en enskild site, och inte för
benchmarking mellan industriella siter.

4.1.1 Användning av nyckeltal inom industrin
Inom industrin används nyckeltal för den egna verksamheten i en industri eller inom en koncern som
riktmärke för hur arbetet med exempelvis energieffektivisering fortgår. I Länsstyrelsen Dalarnas projekt
”Tillsyn över energihushållning” användes till exempel företagens självvalda nyckeltal för egenkontroll
(Jonsson et al., 2009). I det avseendet var det möjligt att följa upp sin egen energieffektivitet och
förändringar över tid. Jonsson et al. (2009) lät företag själva välja ett nyckeltal för sin energianvändning
som de ansåg passade sin verksamhet. Ett urval av nyckeltal från tre olika företag var följande:




Verkstadsindustri:
Sågverk:
Reningsverk:

[kWh/betad yta]
[kWh/producerad kubik]
[kWh/behandlad kubikmeter]

I ett annat arbete studerades användningen av nyckeltal för energianvändning hos SMF, särskilt inom
verkstads- och träindustrin (Jonsson, 2010). De nyckeltal som identifierades som vanligt förekommande i
dessa branscher var följande:





Energianvändning / anställd
Elanvändning / m2
Värmeanvändning / m2
Energianvändning / omsättning

[MWh/anställd]
[kWh/m2]
[kWh/m2]
[MWh/MSEK]

En, enligt Jonsson (2010), viktig slutsats var att nyckeltalen för de två studerade branscherna visade på
tydliga skillnader i genomsnittsanvändningen av elektricitet mellan branscherna. Detta poängterar
betydelsen av att dela upp nyckeltalen för produktionsprocesserna för olika branscher. Jonsson (2010)
föreslog följande nyckeltal för några av stödprocesserna, gemensamma för båda branscherna:
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Belysning:
Ventilation:
Tryckluft:

[MWh/anställd] eller [kWh/m2] eller [%]
[%]
[%]

De nyckeltal som Jonsson (2010) fann mest tillämpbara var de för belysning. Men vissa svårigheter
noterades även för belysningen, till exempel för de företag som applicerade nattarbete – vilket då innebar
ett högre värde på nyckeltalet i jämförelse med andra företag.

4.2 Litteraturstudie av vetenskapliga artiklar
De studerade vetenskapliga artiklarna har analyserat tillverkande industriers energieffektivitet eller
energianvändning och utifrån detta genomfört benchmarking. Även om artiklarnas studier generellt hade
ett gemensamt mål, att jämföra effektiviteten i energianvändning hos industrier, så fanns skillnader i
studerad aggregerad nivå och val av metod.

4.2.1 Artiklarnas studerade aggregerade nivå
Den studerade aggregerade nivån sträckte sig från jämförande av energianvändning på processnivå till
större regioner. Till exempel analyserar Morfeldt och Silveira (2014) metoder för utvärdering av
energieffektiviteten i järn- och stålindustrin i Europa medan Xu et al. (2009) undersökte energiprestandan
för produktionsprocesserna inom osttillverkningsindustrin i Nederländerna. Den valda aggregerade nivån
för benchmarking påverkar behovet av energianvändningsdata. För att beräkna en industrisites
energieffektivitet kan det räcka med totalt använd energi och totalt producerat vara, medan en studie på
processnivå kräver en mer detaljerad kategorisering. Figur 5 visar principiellt vad det innebär för
uppdelning av tillförd energi beroende på studerad aggregerad nivå.

Figur 5: Principiell beskrivning av val av aggregerad nivå. I flera av studierna analyseras en större regions totala
energieffektivitet genom att total energianvändning gentemot antal producerade produkter. I andra fall genomförs studien istället
på processnivå, vilket då innebär att en viss del av den tillförda energin studeras gentemot processad mängd.

Fyra av de studerade artiklarna genomförde en undersökning på industriers energieffektivitet mellan
länder eller mellan större regioner (Xu et al., 2009; Morfeldt och Silveira, 2014; Saygin et al., 2011;
Azadeh et al., 2007). Saygin et al. (2011) och Azadeh et al. (2007) inkluderade flera sektorer i sina studier
och utförde beräkningar på dess energieffektivitet. Saygin et al. (2011) undersökte en sektors
energiprestanda över flera länder, medan Azadehs et al. (2007) tillvägagångsätt var att beräkna ett lands
energiprestanda grundat på alla sektorers energieffektivitet tillsammans.
Xu et al. (2009) undersöker dels energiprestandan för varje produktionsprocess i en sektor i
Nederländerna, dels några länders totala energiprestanda för samma sektor. Morfeldt och Silveira (2014)
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fokuserade på metoder för att bedöma en enskild sektors energiprestanda genom att studera utvecklingen
över ett antal år.
Några av artiklarnas studier valde att jämföra energiprestandan bland industrier inom ett större område i
ett land. Xue et al. (2015) delar till exempel in Kina i fyra större områden och undersöker industrins
sammanlagda energieffektivitet. Även Bernard och Côté (2005) och Han et al. (2014) jämför större
områden, men delar dessutom in industrin i sektorer för att möjliggöra jämförelser mellan dessa.
Fyra studier (Aguirre et al., 2010; Brunke och Blesl, 2014; Nouri et al., 2013; Oh och Hildreth, 2014)
analyserar och jämför enskilda industrianläggningars energieffektivitet. Var och en gjorde jämförelserna
mellan industrianläggningar inom samma bransch eller inom branscher som liknade varandra.
I sex av de studerade artiklarna analyserades energieffektiviteten på processnivå (Giacone och Mancò,
2012; Spiering et al., 2015; Brunke och Blesl, 2014; Xu et al., 2009; Laurijssen et al., 2013; MateosEspejel et al., 2011). Laurijssen et al. (2013) visade att det var möjligt att jämföra energiprestandan
mellan liknande processer bland olika pappersindustrier genom att använda energidata från en holländsk
databas. Vidare konstaterade de, liksom Xu et al. (2009), att process-specifik energiprestanda skapar
möjligheter till att hitta energibesparingsmöjligheter.
De olika studerade aggregerade nivåerna i artiklarna presenteras i Tabell 4. Tabellen visar att det finns en
spridning på aggregerad nivå, vilket till stor del beror på varje artikels syfte. En del författare har studerat
flera olika nivåer, till exempel Brunke och Blesl (2014), som studerat både på anläggningsnivå och på
processnivå. I detta fall beror det på att den studerade energidatan är på processnivå, men att den
presenterade jämförelsen sker på anläggningsnivå.
Tabell 4: Studerade aggregerade nivåer i artiklarna. Processer syftar på delprocesser i en industrianläggning, anläggning syftar
på en hel site, områden var större områden inom ett land (till exempel ett eller flera län), regioner syftar på flera länder
tillsammans (till exempel EU eller utvecklingsländer).

Författare
Xu et al., (2009)
Laurijssen et al., (2012)
Morfeldt och Silveira, (2014)
Aguirre et al., (2011)
Saygin et al., (2011)
Brunke och Blesl, (2014)
Spiering et al., (2014)
Han et al., (2014)
Oh and Hildreth, (2014)
Bernard och Côté, (2005)
Xue et al., (2015)
Giacone och Mancò, (2012)
Azadeh et al., (2007)
Mateos-Espejel et al., (2011)
Nouri et al., (2013)
*Sektorer inom ett land.

Regioner

Länder
x

Områden

Anläggning Processer
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x*
x
x
x
x
x
x
x
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4.2.2 De vetenskapliga artiklarnas metod för benchmarking
Förutom studerad aggregerad nivå skilde val av metod för benchmarking sig åt mellan de olika artiklarna.
Generellt har två metoder använts, dels data envelopment analysis (DEA), dels specific energy
consumption (SEC). DEA är en icke-parametrisk metod för att mäta effektiviteten av en så kallad
decision-making unit (DMU) (Ray, 2004). En DMU kan exempelvis vara en industri. DEA tillämpar
linjär programmering, där variabler representerar in- och utflöden till en DMU. Det kan vara en eller flera
variabler till in- och utflödena, vilka väljs subjektivt, ofta i samråd med experter inom branschen (Han et
al., 2014). I fallet för en tillverkande industri skulle inflöde kunna vara energitillförsel och utflöde
producerad kvantitet.
SEC och energiintensitet är två vanliga sätt att mäta energieffektivitet. Där är energiintensitet en
ekonomisk indikator där nämnaren består av en ekonomisk term som exempelvis BNP, medan SEC är en
fysisk indikator där nämnaren har enheten ton eller antal produkter (Bunse et al., 2010). SEC används
generellt för att beräkna den specifika energianvändningen av en process enligt ekvation 4.
𝑆𝐸𝐶 =

𝐸𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠

(4)

𝑃

Där Eprocess är den totala energianvändningen av en process över tid, och P är mängd processad produkt
över samma tidsspann, exempelvis ton per år.
SEC är en ekvation som generellt har använts på samma sätt oavsett bransch, med små skillnader på
vilken enhet som valts för processad mängd (kg eller ton). DEA däremot, har använts på olika sätt,
mycket beroende på hur studierna valt inputs och outputs till DMU.
Till exempel har Morfeldt och Silveira (2014) valt tre inputs (solida bränslen, elektricitet och övrig
energi) och tre outputs (råjärn, råstål och varmvalsat stål), medan Xue et al. (2015) har kolkonsumtion
och elektricitet som inputs och industriellt adderat värde som output. Anledningen till dessa skillnader
skulle kunna förklaras med deras val av DMU, där Xue et al. (2015) använder provinser i Kina som DMU
medan Morfeldt och Silveira (2014) istället valt enskilda industrisiter som DMU.
Syftet med jämförelserna skiljer sig åt i de olika studierna. I studien av Xue et al. (2015), där jämförelser
av energieffektiviteten i olika regionala områden gjordes, fås en uppfattning om hur väl presterande
särskilda områden är gentemot andra. Detta kunde ge indikationer om hur och var styrmedel bör
implementeras. Morfeldt och Silveira (2014) utvärderade i huvudsak om SEC är en lämplig metod för att
undersöka energieffektiviseringstrender inom järn- och stålindustrin, och jämförde metoden med DEA.
DEA har använts på olika sätt. Vissa av studierna använde enbart DEA som metod (Aguirre et al., 2010;
Azadeh et al., 2007; Nouri et al., 2013), medan andra har kombinerat DEA med till exempel Malmquist
Productivity Index (MPI) (Morfeldt och Silveira, 2014; Han et al., 2014; Xue et al., 2015). MPI mäter
skillnader i produktiviteten över tid (Ray, 2004). Det är möjligt att dela upp MPI i olika faktorer som
istället mäter exempelvis teknisk förändring eller teknisk effektivitetsförändring.
Oh och Hildreth (2014) har kombinerat DEA med stochastic frontier analysis (SFA). SFA mäter likt
DEA effektiviteten baserat på en ”best-practice frontier”, men kräver fler antaganden. Metoden fungerar
bra för att nullifiera statistisk data som skiljer sig ovanligt mycket (och som kan vara felaktiga).
Fem av studierna har utgått från SEC och skapat olika nyckeltal för att mäta och jämföra industriers
energieffektivitet (Brunke och Blesl, 2014; Laurijssen et al., 2013; Xu et al., 2009; Saygin et al., 2011;
Spiering et al., 2015). Några har studerat enbart SEC och valt att använda det resultatet för jämförande,
nämligen Brunke och Blesl (2014), Laurijssen et al. (2013) och Xu et al. (2009). De har en process21

specifik studerad nivå, där resultatet presenterats i energienhet per processad massa. Laurijssen et al.
(2013) har varit mest konsekvent och tydlig i sin presentation, medan det i de andra studierna förekommer
CO2-utsläpp per processad massa och jämförelser i procent.
Saygin et al. (2011) och Spiering et al. (2015) använder sig av en djupare metodik och presenterade
dessutom varsitt EEI. Saygin et al. (2011) uppskattade SEC för varje undersökt industrisektor med
utgångspunkt i ”best practice technology” för den aktuella industrisektorn. Den totala använda energin om
alla processer i en sektor x använde den bästa tekniken benämndes som TBPEU och beräknades genom
ekvation 5.
𝑇𝐵𝑃𝐸𝑈𝑥,𝑗 = ∑𝑧𝑖=1[𝑃𝑖,𝑗 ∙ 𝐵𝑃𝑇𝑖,𝑥 ]

(5)

Där Pi,j [Mt/år] är produktionsvolymen för process i i område j, och BPT är SEC för den bästa använda
tekniken för process i i sektor x. Från detta beräknade Saygin et al. (2011) ett EEI enligt ekvation 6.
𝑇𝐹𝐸𝑈

𝐸𝐸𝐼𝑥,𝑗 = 𝑇𝐵𝑃𝐸𝑈𝑥,𝑗

(6)

𝑥,𝑗

Där TFEU är den totala slutenergianvändningen för sektor x i region i. Genom denna kalkylering blir
därför EEI ett förhållande mellan en hel sektors totala energianvändning för en process och om alla
industrier skulle använda den bästa tillgängliga tekniken för den processen. Om alla industrier
implementerat den bästa tekniken skulle värdet på EEI alltså bli 1. Med andra ord blir detta ett mått på hur
väl hela branschen i det området har implementerat BPT, men värdet säger inget om enskilda företags
energiprestanda.
Spiering et al. (2015) har tittat på en enda process, formsprutning, men ger förslag på hur man kan
beräkna ett EEI i benchmarkingsyfte enligt ekvation 7:
𝐸𝐸𝐼 =

𝐸𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘
𝑆𝐸𝐶

∙ 𝑌𝑠𝑡ö𝑑𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟 ∙ 𝑌𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 ∙ 𝑌𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 ∙ 𝑌𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 ∙ 100

(7)

Där Y-termerna är korrektionsfaktorer och Eteoretisk är den teoretiska energin som behövs för att smälta ett
specifikt material. I studien har man poängterat att det fanns svårigheter att bestämma
korrektionsfaktorerna så att de blir korrekta.
Morfeldt och Silveira (2014) har jämfört EEI baserat på MPI/DEA och EEI baserat på SEC, varför EEI
beräknats fram på olika sätt. För det EEI som baserades på SEC beräknades det enligt ekvation 8.
𝐸𝐸𝐼𝑆𝐸𝐶 =

𝑆𝐸𝐶𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠

(8)

𝑆𝐸𝐶

Där SECreferens motsvarar SEC för ett valt basår i, vilket innebär att EEISEC ger en indikation på om
energieffektiviteten är bättre (över 1,00) eller sämre (under 1,00) än ett valt referensår. Även en beräkning
föreslogs för monetärt adderat värde enligt ekvation 9.
𝐸𝐸𝐼𝐸𝐼𝑉𝑎 =

𝐸𝐼𝑉𝑎𝑟𝑒𝑓

(9)

𝐸𝐼𝑉𝑎

Där EIVa är ett mått på energiintensiteten per förädlingsvärde. EIVaref motsvarar som i ekvation 8 ett valt
referensår i. Morfeldt och Silveira (2014) har jämfört de tre sätten att studera energieffektiviteten i järnoch stålindustrin, dels med ett europeiskt perspektiv, dels med fokus på svensk järn- och stålindustri. När
industrin i Europa analyserades, resulterade EEI beräknat med SEC och EEI beräknat med EIVa på olika
förändring i energieffektivitet i jämförelse med varandra.
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De olika metoderna visade alltså på motsägande resultat för samma tidsperiod, nämligen tiden som följde
efter finanskrisen 2008. Morfeldt och Silveira (2014) förklarade skillnaderna genom att jämföra SEC och
EIVa och framhåller att båda metoderna hade brister. För SEC handlade bristerna om att metoden inte
hanterade förändrat förädlingsvärde, medan för EIVa att förändringar på marknaden återspeglades,
snarare än energieffektiviseringar. Detta trots att den senare metoden justerats för inflation. Morfeldt och
Silveira (2014) framhöll MPI/DEA som en kompromiss mellan dessa två. Metoden baseras på fysiska
utflöden vilket gör att problemen förknippade med EIVa minskar samtidigt som den kan hantera fler
utflöden än SEC. En svaghet hos MPI/DEA som lyftes var att indexet endast är relativt andra aktörer.
Resultatet från litteraturstudien visade alltså att fyra olika huvudsakliga metoder har använts för
benchmarking. Därtill har ett fåtal författare använt andra metoder än dessa fyra. De olika använda
metoderna för benchmarking visas i Tabell 5.
Tabell 5: De olika använda metoderna för benchmarking i de studerade artiklarna; Specific Energy Consumption (SEC), Data
Envelopment Analysis (DEA), DEA kombinerat med Malmquist Productivity Index (DEA+MPI), DEA kombinerat med Stochastic
Frontier Analysis (DEA+SFA) eller övriga metoder.

Författare
Xu et al., (2009)
Laurijssen et al., (2012)
Morfeldt och Silveira, (2014)
Aguirre et al., (2011)
Saygin et al., (2011)
Brunke och Blesl, (2014)
Spiering et al., (2014)
Han et al., (2014)
Oh och Hildreth, (2014)
Bernard och Côté (2005)
Xue et al., (2015)
Giacone och Mancò, (2012)
Azadeh et al., (2007)
Mateos-Espejel et al., (2011)
Nouri et al., (2013)

SEC DEA
x
x
x
x
x
x
x

DEA+MPI DEA+SFA Övriga

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

De tre studier som presenterade ett EEI (Saygin et al., 2011; Spiering et al,. 2015; Morfeldt och Silveira,
2014) hade alla presenterat tre olika varianter på EEI. Alla tre hade dessutom olika studerade aggregerade
nivåer, vilket förmodligen är en av förklaringarna till skillnaderna. Morfeldt och Silveira (2014) hade
använt den mest förenklade, med enbart specifik energianvändning som term. Deras använda EEI
överensstämmer med EU-kommissionens EEI i referensdokumentet om bästa tillgängliga teknik för
energieffektivitet (European Commission, 2009).
Litteraturstudien visade på efterfrågan, både från rapporterna och från den internationella vetenskapliga
litteraturen, att möjliggöra benchmarking mellan energianvändande processer. Samtidigt är industriella
produktionsprocesser komplexa till dess karaktär, vilket innebär att det till och med för industrier inom
samma bransch kan finnas svårigheter med benchmarking (Laurijssen et al., 2013). Flera lyfte dock fram

23

den möjliga potentialen för energieffektivisering genom just benchmarking av energianvändande
processer (Aguirre et al., 2010; Xu et al., 2009 och Saygin et al., 2011).
Benchmarking kan vara ett lämpligt sätt att identifiera potentialer för energibesparingar genom
energieffektiviseringsåtgärder. Detta påpekas av bland annat Xu et al. (2009) och Laurijssen et al. (2013),
som menar att benchmarking på processnivå kan användas för att identifiera energibesparingspotentialer
genom att individuella processer lämpliga för energieffektiviseringsåtgärder upptäcks. Om ett EEI får
genomslag i att användas till benchmarking bör det därför kunna bli ett viktigt bidrag i att överkomma
barriärer såsom informatoriska hinder. Detta innebär att ett EEI kan bidra till att minska det existerande
energieffektiviseringsgapet.

4.3 Problem vid jämförelser
EU-kommissionen fastställer regelbundet riktlinjer för bästa möjliga teknik där energieffektivitet beskrivs
med indikatorer (European Commission, 2009). Kommissionen använder specifik energianvändning som
mått på energieffektivitet och menar att detta är det vanligaste sättet att beskriva energieffektivitet inom
industrin. Den energi som används fördelas enligt kommissionens arbetssätt på en fysisk enhet,
exempelvis kg eller m3, men även monetära mått kan användas. Ett monetärt värde kan dock ge en
missvisande bild av energieffektiviteten då värdet på en enhet av den aktuella produkten kan förändras.
Detta påverkar i så fall måttet på effektiviteten utan att någon effektivisering nödvändigtvis har skett.
Trots att specifik energianvändning är ett mått som enkelt kan beskriva energianvändningen på en
anläggning finns enligt kommissionen ett antal faktorer som medför att problem uppstår vid jämförelser
(European Commission, 2009). För att kunna göra jämförelser är därför tydliga systemgränser viktiga. Att
dela in en produktionsanläggning i olika processer och beräkna indikatorer dels för varje del för sig, dels
för hela anläggningen minskar enligt kommissionen risken för missvisande jämförelser.
Ytterligare en aspekt vid beräkning av specifik energianvändning som EU-kommissionen (2009) lyfter i
dokumentet om bästa möjliga teknik är faktumet att produktionen på en industrisite kan bestå av ett flertal
produkter. Det kan antingen gälla flera produkter som alla kan anses ha samma betydelse för
anläggningen, eller biprodukter från produktionen av den huvudsakliga varan. Om så är fallet kan
allokeringsproblem uppstå vid beräkning av specifik energianvändning, vilket kräver att
energianvändningen allokeras till en särskild produkt.
Svårigheter kan också finnas vid jämförande av olika slutprodukter med olika kvalitet, men av samma
produkttyp, eftersom det då kan krävas olika stora mängder tillförd energi till produktionsprocesser
(Laurijssen et al., 2013). Vid beräkning av EEI av en enskild bransch med en variation av produkter kan
detta innebära orättvisa jämförelser. Laurijssen et al. (2013) menar att högkvalitativ
energianvändningsdata tillika en god förståelse av branschens specifika produktionsprocesser är
nödvändigt om en benchmarking av energiprestanda med syfte att identifiera energibesparingspotentialer
är målet.
Vid benchmarking av industriers energiprestanda poängterar Saygin et al. (2011) problemet med
anläggningarnas egna förutsättningar, som exempelvis beror på det lokala klimatet eller anläggningens
storlek, vilka kan påverka anläggningens energieffektivitet. Sådana faktorer kan påverka
energianvändningen, men hur dessa bör tas hänsyn till riskerar bli godtyckliga bedömningar.
Några från litteraturstudien identifierade problem vid jämförelser av företagens energiprestanda listas i
Tabell 6.
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Tabell 6: Exempel på några identifierade problem kopplade till särskilda förutsättningar vid benchmarking av industriers
energiprestanda.

Särskilda förutsättningar
Monetärt värde vid beräkning av energiprestanda.

Produktionen vid en industriell anläggning har
flera slutprodukter.

Problem kopplade till förutsättningen
Tar hänsyn till olika produktionsprocessers
förädlingsvärde kopplat till energianvändning, men
påverkas av marknadsförändringar som inte hör
ihop med processernas energianvändning.
Allokeringsproblem vid beräkning av specifik
energianvändning.

Slutprodukter med olika kvalitet men av samma
produkttyp.

Kan kräva olika stora mängder tillförd energi till
produktionsprocesserna.

Lokala faktorer kopplade till anläggningen som
klimat eller storlek på anläggning.

Påverkar energianvändningen, men kräver
godtyckliga bedömningar för att ta hänsyn till.
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5. Intervjustudie
5.1 Erfarenheter och möjligheter kopplat till arbetet med energitillsyn
Anders Adolfsson (2016) på Länsstyrelsen i Dalarna berättade att myndigheten har arbetat systematiskt
med energitillsyn enligt miljöbalken. Arbetet delades upp i tre steg, där steg ett innebar en
energikartläggning av det aktuella företaget, steg två att en åtgärdsplan upprättades utifrån
energikartläggningen och steg tre uppföljning av åtgärdsplanen. Adolfsson (2016) menade att
energitillsyn, till skillnad från miljötillsyn har fördelen att den i slutändan kan leda till minskade
kostnader för företagen och att det generellt fanns ett intresse hos företagen själva att aktivt arbeta med
energieffektivisering. Samtidigt kan verksamheter inom en organisation ha svårt att få investeringspengar
då det ofta finns krav på relativt korta återbetalningstider för att medel ska ges. Detta gör att olika
verksamheter ligger i olika faser för hur långt de har kommit med ett aktivt energieffektiviseringsarbete.
Även Länsstyrelsen i Östergötland har arbetat med energitillsyn. Ola Lindén (2016) arbetar där med
prövning av företagens ansökningar. I detta ingår att granska redovisningar av energihushållning och
energieffektivitet. Uppstår oklarheter i företagens redovisningar begärs kompletteringar, och Lindén
bedömer att om mer information skulle finnas om företagens energianvändning skulle det underlätta
Länsstyrelsens arbete. Det skulle kunna föranleda att ställa frågor om varför ett företags energianvändning
är lägre än ett annat, trots att de producerar samma vara.
Lindén (2016) tror att graden av företags arbete med energieffektivisering framförallt beror på hur stor del
av kostnaderna i företaget som är relaterade till energianvändningen. Till exempel är de stora
processindustrierna generellt angelägna att hålla dem nere. Samtidigt försöker Länsstyrelsen i
tillsynsarbetet föra en dialog även med SMF, som också kan hitta besparingsåtgärder för
energianvändningen.
Lindén (2016) lyfter även att nivån av energieffektiviseringsarbete kan skilja sig mellan branscher genom
att trender uppstår. En drivande branschorganisation kan också ge genomslag i branscher genom att
vägledning skapas för industrierna. Inom Länsstyrelsen Östergötlands läggs successivt större fokus på
processer och bästa möjliga teknik. EU:s referensdokument om bästa tillgängliga teknik för
energieffektivitet (Europeiska Kommissionen, 2008) är enligt Lindén ett bra stöd som anger riktvärden
som företagen i sin tur måste visa att de lever upp till. Energifrågan finns även med som en viktig del i de
BAT-slutsatser som successivt fastställs av EU-kommissionen för olika branscher.
Per Andersson (2016) på Naturvårdsverket menar att andra styrmedel samt företagens egna arbeten har en
större potential att ha inverkan på företagens energieffektivitet än myndigheters tillsynsverksamhet.
Prövningar enligt miljöbalken kan dock fungera som ett sätt att påskynda processen i de fall där
investeringar som skulle vara kostnadseffektiva av olika anledningar inte genomförs. Thomas Björkman
framhöll nätverk som ett bra alternativ där benchmarking kan tillämpas även om vetskapen om kraven i
miljöbalken kan fungera som en viktig drivkraft.
Enligt Peter Karlsson (2016) på energikartläggningsföretaget är jämförelser av energianvändningen vid
tillsyn sällsynt och en sannolik förklaring till detta är att de som genomför tillsynen vanligtvis inte är
skolade inom energiområdet. Men att jämförelser är ovanligt kan också förklaras med svårigheter som
uppstår på grund av att anläggningar sällan är lika varandra samt att det är svårt för tillsynsmyndigheten
att få tillräcklig insyn i processerna. Han ser dock en viss potential i att de krav som ställs i samband med
tillsynen kan påskynda energieffektiviseringsarbetet inom industrin.
För att kunna ställa krav utifrån benchmarking tror Peter Karlsson (2016) att det krävs en databas med
underlag, och i arbetet att upprätta en sådan fyller länsstyrelser och kommuner en viktig funktion.
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Karlsson (2016) ser det inte som troligt att detta är något företagen skulle göra självständigt om de inte
åläggs att göra det. Han menar att användandet av en databas kräver att hänsyn tas till skillnader mellan
anläggningar och framhåller som exempel drifttider som något som kan ha stor inverkan på nyckeltal.
Thomas Björkman (2016) på Energimyndigheten upplever att SMF är på väldigt olika nivåer i hur de
arbetar med energieffektivisering – det är ingen homogen grupp. Generellt verkar de också ha en bild av
att de är duktigare på detta än vad de i själva verket är. Möjligheten till att jämföra olika projekt finns inte
i samma utsträckning på mindre företag, varför energirelaterade satsningar kan förbises till förmån för
kärnverksamheten.
Thomas Björkman (2016) tror att tillsynsmyndigheter kan vara en drivande kraft i att ställa krav för
benchmarking och framtagandet av nyckeltal. Han menar vidare att det inte görs i någon större
utsträckning idag. Trots att miljöbalken har funnits länge har den haft liten påverkan på arbetet med
energieffektivisering. Om tillsynsmyndigheterna använder nyckeltal och benchmarking mellan olika
företag på rätt sätt i sin tillsyn, det vill säga som en del av en handlingsplan och inte ensamt som grund
för krav på energibesparingsåtgärder, kan det finnas en nytta tror Björkman. Företagen vill inte hamna i
ett läge där de inte själva har någon valmöjlighet och tvingas genomföra åtgärder som ligger fel i tiden för
dem. Av den anledningen är också graden av tvång en viktig faktor att resonera kring.

5.2 Användning av nyckeltal vid tillsyn
Per Andersson (2016) på Naturvårdsverket menar att energifrågorna i viss mån varit försummade när det
kommer till tillsyn men att myndigheten på senare tid arbetat med detta och att nyckeltal då kommer in i
arbetet. Arbetet med tillsyn enligt miljöbalken är inte primärt inriktat på nyckeltal utan istället handlar den
typen av tillsyn framförallt om att företagen ska visa hur de arbetat med åtgärder för energieffektivitet.
Andersson (2016) ser dock att de operativa myndigheterna har visat ett växande intresse för möjligheten
att använda nyckeltal vid energitillsyn.
Länsstyrelsen Dalarna har under många år arbetat med tillsyn på energihushållning, med utgångspunkt i
energitillsyn enligt miljöbalken. I detta arbete uppmanades företag att själva ta fram nyckeltal för sin
verksamhet för att mäta den egna förbättringen över tid. Att jämföra med sig själv över tid ser Anders
Adolfsson (2016) som möjligt, då företagen kan välja nyckeltal som passar just deras verksamhet.
Däremot tror han att det kan vara svårt med jämförelser mellan företag, eftersom varje verksamhet är
unik. I vissa branscher, där företagen är någorlunda lika, kan dock jämförelser mellan företag vara
möjligt. Sågverk är exempel på verksamhet där benchmarking skulle kunna vara möjligt. Branscher har
dock individuella variationer som påverkar energianvändningen, där exempelvis sågverk i hög grad
påverkas av hur kall vintern är då det är svårare att såga i kallt timmer. Även Peter Karlsson (2016)
framhåller sågverk som en typ av verksamhet som kan vara lämplig när man testar möjligheten att
använda benchmarking av energianvändningen.
Enligt Adolfsson (2016) finns alltså svårigheter i att använda benchmarking mellan företag för att
identifiera energieffektiviseringspotentialer. Det är i så fall snarare en framkomlig väg att jämföra
företags förändring i energianvändning eller energieffektivisering. Detta kan föranleda frågor om varför
ett företag har kunnat minska sin energianvändning betydligt mer än ett annat företag. Ett utvecklande av
ett EEI med specifika nyckeltal för varje produktionsprocess i varje bransch leder förmodligen till väldigt
många nyckeltal. Adolfson tror då att ett lämpligt tillvägagångssätt är att först testa och välja någon
bransch, gärna med en aktiv branschorganisation, där mer kunskap kan finnas och relevanta nyckeltal kan
tas fram.

27

ENIG är enligt Thomas Björkman (2016) på Energimyndigheten det främsta exemplet på hur
benchmarking har använts för att jämföra energianvändning mellan företag där nyckeltal har ingått. Även
inom PFE används nyckeltal i olika former, men det går inte att säga att det är helt utvecklad
benchmarking. Eftersom ENIG bygger på att företag själva anonymt rapporterar in sin energianvändning
och jämför sig med andra branschvis krävs det att tillräckligt många rapporterar in sin energianvändning
för att få ett tillräckligt underlag. Detta har visat sig gå lite trögt och endast en mindre del av den
inrapporterade energidatan var från företag medan resten bestod av data från energikartläggningar från
EKC-programmet. Peter Karlsson (2016) menar att han i rollen som energikartläggare skulle kunna
rapportera till ENIG men att det av olika anledningar inte har blivit av. Han menar också att detta är något
som länsstyrelser eller kommuner skulle kunna driva på för att få en ökad inrapporteringsgrad.
Om benchmarking ska användas inom tillsynen finns enligt Björkman (2016) risk för misstolkningar,
eftersom en högre energianvändning eller ett högt värde på ett nyckeltal inte nödvändigtvis betyder att
företaget är sämre än andra. Gerard Tuenter (2016) nämner LKABs brytning av malm som exempel, där
den malm som de bryter är speciell då mer energi krävs i början av brytningsprocessen, medan de
nästkommande stegen förenklas och på så vis kräver mindre energi. Däremot lyfter Björkman att det kan
finnas en nytta med nyckeltal för egenkontroll och företagen själva kan ha lättare tolka dessa. Nyckeltalen
måste hela tiden tolkas, samtidigt som produktionsmixen vägs in när de tolkas.

5.3 Lämplig detaljnivå och indelning för jämförelser mellan anläggningar
För att kunna använda sig av benchmarking är det viktigt att först avgöra var energianvändningen är
betydande genom ett bottom-up-perspektiv och jämföra på processnivå menar Per Andersson (2016).
Även Peter Karlsson (2016) bekräftar att det är fördelaktigt att jämföra energianvändningen på
processnivå och hävdar också att olika typer av företag bör delas in i olika kategorier där man hittar en
lämplig indelning av processerna inom respektive bransch. Uppdelningen av processer är nödvändig
eftersom graden av förädling ofta skiljer sig menar Karlsson (2016) och nämner som exempel att ett
sågverk kan innefatta processen hyvling medan ett annat inte gör det. Benchmarking av
energianvändningen är enligt Karlsson alltså fullt möjligt, men det krävs sannolikt att man gör det på
processnivå och att man förstår skillnader mellan processerna.
Även Ola Lindén (2016) menar att möjligheten att lyckas med benchmarking av energianvändningen är
störst om jämförelserna sker på delnivåer, exempelvis processnivå. Ju mer detaljerad nivå, desto mer
trovärdigt, till skillnad från om man jämför hela anläggningar. Anders Adolfson poängterar att relevanta
jämförelser på processnivå bygger på att en utförlig energikartläggning genomförts. Vanligtvis går
kartläggaren djupare på en specifik process där det verkar finnas energibesparingar att göra – vilket inte
nödvändigtvis är huvudprocessen i produktionslinan. Däremot, om mätvärden finns tillgängliga, finns
förmodligen större möjligheter att jämföra två processer snarare än två anläggningar, eftersom två
processer ofta är mer lika än två anläggningar.
Johannes Morfeldt (2016), vid Naturvårdsverket och doktorand på KTH, har i sin forskning studerat
metoder för att utvärdera energieffektivitet inom stålindustri utifrån ett policyutvärderingsperspektiv på
sektornivå. I det fallet menar han att specifik energianvändning inte är ett lämpligt mått på
energieffektivitet. När det däremot handlar om att titta på en specifik process för benchmarking mot
liknande processer inom en bransch är SEC ett användbart mått. Morfeldt anser också att det är mer
intressant att använda SEC snarare än ett värdebaserat mått vid benchmarking eftersom ett värdebaserat
mått till stor del beror på marknadens utveckling.
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5.4 Identifierade hinder mot benchmarking av energianvändning
Det faktum att benchmarking av energianvändning bör fokusera på enskilda processer och snäva
systemgränser kan, enligt Johannes Morfeldt (2016), leda till vissa hinder. Eftersom sådana jämförelser
kräver information om enskilda processer som företagen inte gärna lämnar ut kan problem uppstå. Då
många processer bland SMF har tagits fram för att få en nisch inom branschen så är det också känsligare
för företagen att lämna ut information kopplat till dessa processer. Ett sätt att kringgå denna problematik
kan vara så kallade energinätverk, där man har en överenskommelse att inte gå ut med information
utanför nätverket.
Det faktum att företagen är nischade menar Morfeldt (2016) i sig utgör ett hinder för benchmarking,
eftersom det gör att det blir svårt att jämföra energianvändningen utan att man gör en mer ingående
analys. Med snäva systemgränser och processfokus kan man dock kringgå detta hinder till viss del. Att
definiera olika processer på ett enhetligt sätt är dock en svårighet man stöter på när man tittar på
processnivå och ska jämföra ett stort antal företag.
Per Andersson (2016) är inne på samma spår och ser det största hindret för att lyckas med benchmarking
av energianvändningen på processnivå är att det är resurskrävande och innebär kostnader. Andersson
framhåller dock återigen de ekonomiska incitamenten för företagen vilket talar för att det ändå är möjligt.
Ola Lindén (2016) upplever inte att företag har använt benchmarking för sin energianvändning. Tvärtom
är det snarare så att företag håller sina energivärden för sig själva. Men Lindén tror att jämförelsevärden
mellan företags energianvändning har en nytta i att det finns något att resonera utifrån, både avseende
tillsyn och prövning. Det kan dock vara svårt att ställa krav utifrån dessa värden, eftersom det finns så
många skillnader mellan företag. Företagens ovilja att delge sin energianvändning pekar Lindén ut som
ett stort hinder för benchmarking mellan industrianläggningar.

5.5 Samordning, planering och administration
Per Andersson (2016) ser möjligheter att arbeta med nyckeltal och benchmarking, men en viktig faktor är
vem som planerar, samordnar och administrerar arbetet. En annan nyckelfaktor är att man får företagen
med sig i arbetet, eftersom insamlingen av data kan innebära att de ”blottar sig själva”. En annan mycket
viktig faktor är att någon ansvarar för kvalitetssäkring av det underlag som används. Om underlag från
energikartläggningar hos företagen ligger som grund är det viktig att likartad datakvalitet kan garanteras,
annars kan jämförelser vara problematiskt.

5.6 Volvo Construction Equipments arbete med nyckeltal
Volvo Construction Equipment, som är en del av Volvo Group och har 15 anläggningar runt om i världen,
konstruerar hjullastare, grävmaskiner, dumprar, asfaltsläggare och packningsvalsar. Under 2014 och 2015
startades inom koncernen ett projekt kallat ”Idle electricity”, som ämnade effektivisera elanvändningen i
de olika anläggningarna och i synnerhet tomgångsel, det vill säga den el som används när ingen
produktion sker (Wollin, 2016). Detta projekt är en del av en större strategi, där systematiskt arbete ämnas
starta upp även för energianvändningen i produktionsled och koldioxidreducerande verksamhet.
Anledningarna till att tomgångselektricitet blev det första fokusområdet för den övergripande strategin var
tre (Wollin, 2016):
1) Låg kostnad
2) Självfinansierande
3) Kulturbyggande genom att medvetenhet skapas eftersom att personal engageras
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För detta arbete sattes ett tydligt mål upp där alla anläggningarna skulle minska sin relativa tomgångsel
till mindre än 15 % senast år 2015. Till detta skapades följande nyckeltal (Wollin, 2016):
𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑡𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑒𝑙 =

𝑡𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑒𝑙 (𝑘𝑊ℎ 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 10 𝑡𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟)
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑒𝑙 (𝑘𝑊ℎ 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 10 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟)

(10)

För att underlätta för anläggningarna fick de välja 10 valfria, men sammanhängande timmar under helgen
när tomgångstimmarna skulle mätas. Samma sak för produktionstimmarna, men då under arbetsdagarna.
Detta gav utrymme för någorlunda flexibilitet och anpassning till anläggningarnas särskilda förhållanden
samtidigt som 10 sammanhängande timmar inte ger för stor möjlighet till försköning av resultat.
Resultaten av anläggningarnas arbete skickades ut varje månad där det presenterades i vad som kallades
en ”A3:a” (Wollin, 2016). Alla anläggningarnas energibesparingar gjordes då synliga för var och en,
vilket också medförde en transparens för hur alla låg till i jämförelse med sina mål. Dessutom innebär det
en viss grad av sporre genom att det blev ett tävlingsmoment anläggningarna emellan. A3:an innehöll
även en sammanfattande beskrivning av projektet vilket, då kunde fungera som en återkommande
påminnelse om varför detta projekt pågick. Detta underlättade för kulturskapandet och engagemanget.
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6. Ny metod för beräkning av EEI
Baserat på litteraturstudien och intervjustudien har ett förslag på metod för att beräkna EEI tagits fram.
Indexet bygger på de gemensamheter som identifierats i rapporter, artiklar och hos intervjuade aktörer.

6.1 Jämförelse på olika nivåer
Litteraturstudien visade att jämförelser av energianvändningen kan ske på en mängd olika nivåer, alltifrån
större regioner ner till enskilda processer. I denna studie ligger fokus på jämförelser mellan industriella
SMF, varför site- och processnivå är aktuellt. Här har ett antal nivåer identifierats vilka representerar
olika detaljeringsgrad. Nivå 1 innebär att hela anläggningar jämförs sinsemellan, alltså lämpliga nyckeltal
för den totala energianvändningen. För nivå 2 görs en indelning mellan produktions- och stödprocesser,
vilka jämförs var för sig. På nivå 3 görs uppdelning av stödprocesserna enligt Söderström et al. (1994)
medan energianvändningen för produktionen jämförs i sin helhet. Den mest detaljerade jämförelsen sker
på nivå 4 där även indelning görs av produktionsprocesser enligt lämplig indelning för varje specifik
bransch. Principskiss för hur denna nivåindelning kan se ut för en industri ses i Figur 6.

Figur 6: Fyra olika nivåer för jämförelser har identifierats. På nivå 1 jämförs hela anläggningar, medan nivå 2-4 utgör
indelning på olika detaljeringsgrad. Stödprocesser är indelade enligt Söderström et al. (1994) medan produktionsprocessernas
indelning sker beroende på aktuell bransch.

De olika nivåerna skapar möjligheter att jämföra företag även där detaljerad data inte finns tillgänglig.
Dock skapar en finare indelning på processnivå bättre möjligheter att identifiera var potentialen för
effektivisering finns. De intervjuade personerna har återkommande nämnt att jämförelser inom
tillverkande industrier behöver ske på processnivå. Även litteraturstudien visade efterfrågan på detta.
Anläggningar kan skilja sig åt från varandra, men många produktionsprocesser kan vara liknande. För
dessa processer bör förutsättningarna för jämförbarhet vara bättre än för hela siter mot varandra.
Produktionsprocesser behöver troligen vara inom samma tillverkningsbransch för att kunna jämföras,
medan flera av stödprocesserna däremot är samma även för olika branscher. Potentiellt skulle
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benchmarking därför kunna ske branschöverskridande för stödprocesser – men produktionsprocesser blir
förmodligen svårare, där benchmarkingen istället bör ske branschvis.
Även EEI:ets användarvänlighet har i intervjustudien lyfts fram som betydande för att det ska bli
verkningsfullt. För att indexet ska kunna bli ett användbart verktyg krävs att det är lätt att ta till sig dess
funktion och att det är till praktisk nytta. Företag behöver kunna analysera resultatet och utifrån det göra
relevanta bedömningar av sin energianvändning. Vidare är det viktigt även utifrån ett tillsynsperspektiv,
det vill säga att den som ansvarar för den operativa tillsynen enkelt kan använda indexet till grund för att
föra en diskussion eller att veta för vilka processer energieffektivitet ska analyseras närmare.

6.2 Föreslagna nyckeltal för stödprocesserna
Jämförelser på de nivåer som presenterats i kapitel 6.1 kräver att nyckeltal för varje process bestäms.
Eftersom produktionsprocesserna skiljer sig mellan branscher är det lämpligt att välja specifika nyckeltal
för respektive bransch för de processerna. För vissa branscher lämpar sig ett gemensamt nyckeltal för hela
produktionen, medan andra branscher kan behöva olika nyckeltal för olika produktionsprocesser. Genom
detta kan nyckeltalen anpassas så att de baseras på vad som är ett lämpligt mått kopplat till produktionen.
Nyckeltal för stödprocesserna är förstås också möjliga att välja specifikt för varje bransch, men eftersom
stödprocesserna är likadana för olika branscher är detta inte nödvändigt. Gemensamma nyckeltal för
stödprocesserna för flera branscher har snarare fördelen att jämförelser blir möjliga mellan ett större antal
anläggningar. Detta gör att det viktigaste är att valt nyckeltal beskriver stödprocessen väl, oavsett bransch.
Vilka nyckeltal som väljs får genomslag på indexet och påverkar hur företagens energianvändning
presenteras. För att kunna beräkna ett index har i denna studie nyckeltal valts som ger en så neutral
beskrivning av energianvändningen som möjligt, där faktorer som antal produktionstimmar, storlek på
anläggningen, antal anställda och så vidare får mindre påverkan på resultatet. Valet av nyckeltal är alltså i
viss mån subjektivt och hade kunnat göras annorlunda.
I de kommande styckena förs argumentation för de valda nyckeltalen för varje stödprocess. Uppdelningen
av stödprocesser följer den indelning som finns i energidatabasen från EKC-programmet. Tabell 7 visar
en summering över de nyckeltal som valdes för stödprocesserna.
Tabell 7: Tabell över föreslagna nyckeltal för stödprocesserna.

Stödprocess
Uppvärmning
Belysning
Ventilation
Tryckluft
Kontor
Lokalkyla
Varmvatten
Interntransporter
Övrigt

Nyckeltal
kWh/m2Atemp
kWh/m2hproduktion
kWh/person
kWh/producerad enhet
kWh/person
kWh/m2Atemp
kWh/person
kWh/producerad enhet
kWh/producerad enhet

6.2.1 Val av nyckeltal för uppvärmning och lokalkyla
Uppvärmning, eller lokalvärme, kan förslagsvis ha samma nyckeltal som finns i Boverket byggregler
(Boverket, 2015). Här beräknas energianvändningen per tempererad yta och år, det vill säga de areor som
avses värmas till mer än 10 °C. Nyckeltalet blir i det fallet kWh/m2Atemp och har visats vara ett lämpligt
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mått. Industrier kan ha speciella förhållanden i produktionslokaler, där spillvärme uppstår från
produktionsprocesser som kan påverka uppvärmningsbehoven i olika grad.
Dessutom påverkas uppvärmningsbehovet av geografisk placering. Boverket adresserar detta genom att
ställa olika krav beroende på vilken klimatzon byggnaden är placerad i. Detta faktum behöver tas hänsyn
till vid benchmarking av industriers lokaluppvärmning. Till exempel skulle en viktning som följer
Boverkets specifika energianvändningskrav för de olika zonerna vara en möjlig rättvisande faktor. I den
här studien har detta dock inte tagits hänsyn till i beräkningarna.
Boverkets nyckeltal för uppvärmning har också kritiserats eftersom det teoretiskt kan innebära att en stor,
nybyggd villa med några få boenden kan ge en låg specifik energianvändning på grund av den stora
golvarealen. Detta kan kringgås genom att istället beräkna energianvändningen per boende. Detta problem
finns troligen inte i samma utsträckning i industrier, eftersom yteffektiva lokaler generellt eftersträvas.
Däremot riskerar ett företag som till exempel har ett välutvecklat LEAN-arbete att få ett sämre nyckeltal
om de har mindre lager än andra företag. Ett sätt att motverka detta skulle kunna vara att välja ett
nyckeltal enligt energianvändning för uppvärmning per anställd – men då blir detta nyckeltal sämre med
en större andel automatiserade processer. I den här studien används därför Boverkets nyckeltal
kWh/m2Atemp. Även för lokalkyla har detta nyckeltal använts.

6.2.2 Val av nyckeltal för belysning
Vanliga nyckeltal för belysningen är kWh/m2 eller W/m2 och fördelen är att dessa ger bra indikation på
utrustningens effektivitet. Skillnader mellan anläggningar kan dock påverka storleken på nyckeltalet där
till exempel större lagerytor med lägre belysningskrav gör att nyckeltalet sjunker trots att det i absoluta tal
eller i förhållande till den producerade mängden är högt. En annan nackdel är att detta nyckeltal inte tar
hänsyn till antal produktionstimmar vilket gör att företag som praktiserar flerskift riskerar få ett sämre
värde. Detta problem kan dock kringgås genom att istället använda kWh/m2h där den totala
energianvändningen för belysningen även fördelas på produktionstiden.
kWh/anställd är ett annat nyckeltal som kan användas. Fördelen med detta är att stora lokaler som besöks
sällan, till exempel lager, inte påverkar utfallet. Nackdelen är dock att en hög grad av automatisering
istället kan påverka då detta innebär ett lägre antal anställda och detta gör att nyckeltalet blir högre.
Andra nyckeltal som skulle kunna användas för belysning är sådana som ännu tydligare kopplar till
utrustningens effektivitet. Ljusflöde anges vanligtvis i Lumen (lm) och lm/W anger ljusutbytet för
installerad belysning. Eftersom de flesta energikartläggningar som använts som underlag för detta arbete
inte beskriver ljusstyrkan eller endast konstaterar att den är tillräcklig för anläggningen har nyckeltal som
baseras på ljusutbyte inte kunnat inkluderas. I den här studien valdes därför nyckeltalet kWh/m2h.

6.2.3 Val av nyckeltal för ventilation
Vid dimensionering av ventilation i bostadshus finns riktlinjer för tillförd mängd luft, minst 0,35 l/s och
m2. I offentliga byggnader, som kontor, skolor eller andra arbetsplatser, dimensioneras luftflöden i
rummen efter hur många som arbetar i lokalerna. Ventilation i industrier skulle kunna räknas som
energianvändning per m2 alternativt per person.
Används nyckeltalet kWh/m2 kan en industri gynnas om siten exempelvis har ett stort lager, med få
vistandes personer och där liten luftomsättning krävs. Då skulle en i övrigt dålig ventilation se bättre ut i
den typen av nyckeltal. Detta faktum talar för användning av energianvändning för ventilationen per
person istället.
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Om istället nyckeltalet energianvändning per person används som nyckeltal för ventilationen skulle
nackdelen kunna vara att ett överdimensionerat ventilationssystem verkar bättre bara för att en extra
person anställs – medan det fortfarande kan vara överdimensionerat. Risken för detta bedöms inte vara
lika stor som den tidigare, varför nyckeltalet kWh/person används för ventilationen i den här studien.

6.2.4 Val av nyckeltal för tryckluft
För tryckluft föreslås energianvändning per producerad enhet, exempelvis per producerat viktenhet eller
volymenhet. Detta val medför att det inte är möjligt att jämföra över branscher, men kringgår samtidigt
andra svårigheter som andra typer av nyckeltal kan innebära. Till exempel skulle energianvändning per
m3luft ge en indikation på hur effektivt själva kompressorerna är, men ett dåligt tätat tryckluftssystem ger
inte genomslag genom ett sämre nyckeltal.
Skulle istället ett nyckeltal på tomgångsel likt Volvo CE:s användas, där elektriciteten över 10 ickeproduktionstimmar dividerades med elektricitetanvändningen över 10 produktionstimmar, skulle ett väl
tätat system innebära ett bättre nyckeltal. Däremot kan en industri i så fall ha en onödigt hög
energianvändning på tryckluft under produktionstid, så länge läckorna är små under icke-produktionstid.
Ett nyckeltal för tryckluft som bygger på producerad enhet gör att både ett väl tätat tryckluftssystem
liksom minskat effektuttag bidrar till ett bättre värde för nyckeltalet. Även byte till eldrivna verktyg ger
då ett förbättrat nyckeltal för industrianläggningen. Samtidigt allokeras energianvändningen istället i en
annan kategori, vilket innebär att nyckeltalet för den kategorin blir sämre. I det totala EEI:t är detta inget
problem, däremot är det viktigt att ta hänsyn till det vid jämförande av specifika processer.

6.2.5 Val av nyckeltal för kontor, varmvatten och interntransporter
Indelningen av processer i EKC-programmet anger kontor som en separat stödprocess. Kontor är hos
tillverkande företag generellt sett en liten post i förhållande till andra processer, och består av datorer och
annan utrustning för administrativa arbetsuppgifter. Storleken på denna kategori står sannolikt i rimligt
förhållande till antalet anställda och därför har nyckeltalet kWh/person använts.
För varmvatten föreslås nyckeltalet kWh/person. Eftersom varmvatten generellt inte är kopplat till
produktionen vore ett nyckeltal baserat på producerad mängd missvisande. Fler anställda ger generellt en
högre användning av varmvatten, medan ökad produktion inte nödvändigtvis ger samma genomslag.
Genom att fördela energin på antalet anställda ger en effektivare användning av varmvattnet positivt
genomslag i nyckeltalet.
Interntransporter har ofta elektricitet eller fossila drivmedel som energibärare. Transporter är liksom
tryckluft nära kopplade till produktionen. Även här föreslås nyckeltalet energianvändning per producerad
enhet.
Den energianvändning till stödprocesser som inte kartlagts eller som inte kan kategoriseras in i de andra
processerna förläggs i övrigt. Det är svårt att föreslå något lämpligt nyckeltal för denna process eftersom
olika typer av processer och energibärare kan ingå.

6.3 Tillvägagångssätt för beräkning av EEI
För att gå systematiskt tillväga i beräkning av EEI för respektive bransch föreslås en metod i tre steg,
vilket motsvarar de övergripande stegen. Figur 7 visar tillvägagångssättet. Denna metod följs sedan för en
specifik bransch varpå ett EEI kan beräknas för denna.
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Figur 7: Föreslagen metod för utvecklande av ett EEI för en industribransch.

Det första steget för genomförande är att identifiera vilka produktionsprocesser som ska ingå i indexet.
För att kunna göra detta på ett adekvat sätt krävs en strukturell förståelse för processerna i den aktuella
branschen. Det viktigt att processerna väljs så att det är möjligt att dela upp energianvändningen vid
energikartläggningar så att specifik energidata enkelt kan mätas eller på annat sätt erhållas för varje
process. Indelningen behöver enhetligt kunna appliceras på företagens produktionsprocesser. Unika
produktionsprocesser med låg energianvändning, som kanske bara går att tillämpa på ett fåtal företag, kan
väljas att fördelas i en kategori benämnd ”Övriga produktionsprocesser”. Exempel på en övrig
produktionsprocess kan vara avmetallisering inom verkstadsindustrin, som enbart förekommer på
specialistföretag för ytbehandling (Miljösamverkan Västra Götaland, 2012).
Steg två är att skapa nyckeltal för de identifierade processerna. Generellt bör nyckeltalen utgå ifrån den
specifika energianvändningen per processad vara, SEC, men benämningen i formeln är istället funktionell
enhet (FE) då nyckeltalet kan bygga på konstruerande eller montering av en produkt. Enheten för
energianvändning kan väljas utifrån ändamål, men bör vara samma för varje process och nyckeltal. I
denna rapport används genomgående kWh.
Enhet för processad mängd vara eller hanterat antal produkter kan däremot skilja sig mellan processer.
Exempel på enheter kan vara processad volym, processad längd eller processad vikt. Val av nyckeltal
görs med fördel i samråd med branschorganisationer för att få en förankring i företagen. Nyckeltalet följer
principen enligt ekvation 11.
𝐹𝐸 =

𝐸
𝑃

(11)

Där E är energianvändning för en process över ett år och P är processad vara per år alternativt processade
produkter. Detta motsvarar en funktionell enhet, FE. Den funktionella enheten kan till exempel vara
energianvändning per sågat timmer (kWh/m3) eller energianvändning per anodiserad detalj (kWh/styck).
Steg 3 blir slutligen att beräkna ett EEI för den studerade branschen, utifrån de valda processerna och
tillhörande nyckeltal. Föreslaget EEI inspireras av den ekvation som presenterats av EU-kommissionen
(2009) (ekvation 3), som också användes av Morfeldt och Silveira (2014). Fördelen med EEI:t enligt
ekvation 3 är att det är förståeligt och lätt att ta till sig.
Eftersom sitens EEI i den här studien beräknas från flera olika processer krävs att varje process får ett
representativt genomslag vid summeringen. Detta görs genom att multiplicera varje process indexerade
värde med en procentsats som motsvarar branschens genomsnittliga procentuella energianvändning för
den processen. Föreslaget EEI ges i ekvation 12.
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𝐸𝐸𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑗 = ∑𝑛𝑖=1 𝐸𝐸𝐼𝑖 = ∑𝑛𝑖=1 𝑃𝐵𝑖 ∙

𝐹𝐸𝑖,𝑗

(12)

𝐹𝐸𝑟𝑒𝑓,𝑖

där
PBi (Procentuell energianvändning Bransch) är den genomsnittliga procentuella energianvändningen i
branschen för process i,
FEi,j är den funktionella enhetens värde för process i och anläggning j,
FEref,i är den funktionella enhetens genomsnittliga värde i branschen för process i.
Summan av PBi för alla inkluderade processer blir 100 %. Termen PBi i ekvation 12 medför att en process
som i branschen har låg procentuell energianvändning har mindre betydelse för det totala indexerade
värdet för en site än en process som har hög procentuell energianvändning. Exempelvis innebär detta att
tryckluft får mindre genomslag i indexet än uppvärmning (förutsatt att tryckluft har mindre
energianvändning än uppvärmning).
FEref fungerar som ett referensvärde för den specifika energianvändningen för process i i den studerade
branschen. Referensvärdet kan antingen baseras på ett snittvärde för processen i branschen eller på ”best
practice”, det vill säga den kända industriella process som använder minst energi per processad vara. I den
här studien har FEref baserats på snittvärde i branschen.
Ett alternativ till beräkning av EEI är att istället för branschens genomsnittliga energianvändning för en
process i kan siternas egna procentuella fördelning användas. Det vill säga, sitens totala EEI viktas efter
varje process procentuella energianvändning i den aktuella siten och inte efter branschens genomsnittliga
procentuella användning för processerna. I så fall kan ekvation 12 skrivas om enligt ekvation 13:
𝐹𝐸𝑖,𝑗

𝐸𝐸𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑗 = ∑𝑛𝑖=1 𝑃𝑆𝑖 ∙ 𝐹𝐸

𝑟𝑒𝑓,𝑖

(13)

där
PSi (Procentuell energianvändning Site) är genomsnittlig procentuell energianvändning i site j för process
i.
Från det föreslagna EEI:t går det att få ett totalt värde på en sites energieffektivitet, genom att alla
processers specifika energianvändning värderas. Samtidigt kan benchmarking ske för en process, genom
att enbart välja att jämföra en specifik process. Detta möjliggör inte bara att jämföra en
produktionsprocess i i en site mot branschen, utan även att jämföra några sammanhängande processer mot
branschen. Exempelvis kan sågverk ha liknande processer en bit in i produktionslinan, men skilja sig mot
slutet. Ponera att sågverk A har hyvleri som sista process medan sågverk B förutom hyvleri också lägger
på en ytbehandling på träet. Istället för att jämföra hela dessa siters energieffektivitet kan istället enbart
processerna fram till hyvleri med detta föreslagna index väljas att studeras – vilket då möjliggör
benchmarking.
Om EEI beräknas med ekvation 13 blir indexets genomsnittsvärde för alla företag skilt från 1. Detta beror
på att ett företags index för en särskild process först viktas mot samma process i andra företag, för att
sedan, i beräkningen av företagets totala EEI, vikta det resulterade indexet för den aktuella processen efter
hur stor del av företagets totala energianvändning den processen använder.
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Ett index där deltagande företags medelvärde inte blir 1 kan resultera i att fler ser sämre ut än de i
verkligheten faktiskt är i förhållande till branschen i övrigt. För att balansera upp medelvärdet kan varje
företags index multipliceras med faktorn [∑𝑚

𝑚

𝑗=1 𝐸𝐸𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑗

], där m är antalet företag.

Detta medför att företagens EEI viktas enligt ekvation 14:
𝐸𝐸𝐼𝑣𝑖𝑘𝑡𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑗 = 𝐸𝐸𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑗 ∙ (∑𝑚

𝑚

𝑗=1 𝐸𝐸𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑗

)

(14)

Företagens medelvärde på EEIviktad total blir då 1. Att multiplicera med en faktor enligt denna leder till att
företagen EEI i absoluta tal förändras olika mycket, det vill säga de som är längre från värdet 1 närmar sig
1 mer än de som redan ligger nära. Med andra ord så blir skillnaderna mellan företagen med EEIviktad total
mindre än med EEItotal utan viktning.
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7. Val av bransch för test av föreslagen metod
Flera av intervjurespondenterna lyfte sågverksindustrin som en lämplig bransch för benchmarking av
energianvändande processer. Olika sågverk har ofta liknande produktionslinor. En övergripande
beskrivning visas i Figur 8.

Figur 8: Översikt för hur en typisk produktionslina i ett sågverk ser ut (Olsson et al., 2011).

Processerna är i stort sett samma eller liknande för alla små och medelstora sågverk. Många sågverk
använder dessutom liknande timmer som råvara, gran och tall, även om procentuell andel per träslag
skiljer sig mellan företagen.
I EKC-programmet deltog totalt 31 stycken trävaruföretag. De genomförda energikartläggningarna på
dessa företag studerades för att undersöka möjligheten dela upp energianvändningen för produktionen på
ett antal produktionsprocesser. Detta visade sig vara möjligt att göra på 11 av de 31 sågverken. Antalet
bedömdes tillräckligt för att kunna testa metoden för framtagande av EEI. Alltså valdes sågverksindustrin
som bransch som exempel och testande av EEI.

7.1 Identifiering och uppdelning av produktionsprocesser
Det första steget i metoden är att avgöra vilka energianvändande processer som ska användas för
beräkning av EEI. Thomas Björkman (2016) rekommenderade att ta kontakt med SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut, som har drivit ett projekt där en uppdelning av sågverks energianvändande processer
gjordes för möjliggörande av benchmarking av dessa. Projektet, kallat Energieffektivisering inom
sågverksindustrin (EESI) genomfördes i två faser (SP, 2016). Det syftade till att bidra till minskning av
energianvändningen inom sågverksindustrin med 20 % till år 2020, i enlighet med EU:s 2020-mål. Främst
var projektets syfte att påvisa att en sådan minskning i energianvändning var möjlig.
Under projektets fas 1 utvecklades ett verktyg för underlättande av sågverkens arbete med
energieffektivisering, en så kallad sågverksmodell (Olsson et al., 2011). Modellen möjliggör
benchmarking mellan zoner och delprocesser inom sågverken som ska tydliggöra vilka av dessa
delprocesser som skiljer sig. På så vis var förhoppningen att energibesparingspotentialer skulle framgå för
de enskilda företagen.
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SP:s modell bygger på att företag matar in energidata uppdelat på energianvändande zoner och processer
för ett eller flera sågverk samt deras totala energianvändning (Olsson et al., 2011). Sedan kan användaren
jämföra två sågverk mot varandra med nyckeltalet kWh/m3 för alla delprocesser. Det var också möjligt att
jämföra ett sågverk mot ett ”BAT-sågverk”, som bygger på det lägsta värdet för varje inrapporterad
delprocess. Dessutom fanns en funktion att jämföra mot ”Bästa kända teknik”, det vill säga mot ett fiktivt
sågverk som använder teknik som är nära att implementeras på marknaden. Utöver detta kan användaren
jämföra energianvändningen i sågverken för olika år och skillnader över tid.
SP arbetade under projektet EESI fram en uppdelning av sågverks zoner och delprocesser (Olsson et al.,
2011). Uppdelningen och tillförd energi visas i Figur 9.

Figur 9: SP:s indelning av produktionsprocesser (Olsson et al., 2011). Här är ett antal produktionsprocesser indelade i olika
zoner. I varje zon ingår dessutom nödvändiga stödprocesser som belysning och uppvärmning.

I Figur 9 syns att de energianvändande produktionsprocesserna delades upp i fyra olika kategorier;
”Mätstation”, ”Såghus”, ”Virkestorkar” och ”Justerverk”. Dessutom presenterades en femte kategori,
”Övriga tillverkningsprocesser”, där tillverkningsprocesser som inte var lika vanliga i alla sågverk,
exempelvis hyvling, placerades. SP:s val av kategorisering bygger på produktflödet och geografiska
placeringar av produktionsprocesserna på sågverken (Olsson et al., 2011).
Dessutom har synpunkter från branschen samt egna erfarenheter på vad som är praktiskt möjligt att mäta
vägts in i indelningen. I varje zon ingår ett antal olika produktionsprocesser samt nödvändiga
stödprocesser. SP valde att förlägga hyvling av trävaror i en separat zon kallad ”Övriga
tillverkningsprocesser”, eftersom denna process inte finns på alla sågverk.
I kategorierna ”Mätstation”, ”Såghus”, ”Justerverk” och ”Övriga tillverkningsprocesser” är det
genomgående el som används. I torkningen tillförs både el och värme, varför processen i denna studie
delades upp i två kategorier, en ”Virkestorkning (el)” och en ”Virkestorkning (värme)”. Det gör att inte
bara energianvändning kunde sammanställas, utan även fördelning på energibärare. En sådan indelning
möjliggör också viktning av energibärare.
Indelningen av energidata enligt SP gjordes i två steg. Först studerades varje energikartläggning där alla
produktionsprocesser vars energianvändning presenterats noterades. Det gjorde att varje process som
uppmätts av kartläggarna inkluderades. Därefter fördelades alla dessa processer in i korrekt kategori
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enligt SP:s indelning. Om en industrianläggning visade sig ha en process som saknades i SP:s indelning
placerades den i ”Övriga tillverkningsprocesser”.

7.2 Val av nyckeltal för produktionsprocesserna
Sågverk har generellt en förhållandevis rak produktionslina, där det processade timret går vidare från en
process till en annan. Ett i flera studerade energikartläggningar ofta återkommande nyckeltal är kWh/m3
sågat virke, vilket verkar vara det vanligast använda. Även SP använder kWh/m3 sågat virke som
nyckeltal för sågverksindustrin, tillsammans med kWh/anställd (Andersson et al., 2011).
En viktig produktionsprocess för sågverk är torkning, som är den enskilt största energianvändande
processen. Där är det mest applicerbara nyckeltalet just kWh/m3, dels då stockarna vid det laget är
uppsågade, dels att antalet anställda har liten inverkan på torkprocessens energianvändning. I tidigare
produktionsprocesser, exempelvis sågning, kan man tänka sig att en variant på nyckeltal skulle kunna
vara kWh/processad stock. Men även där är det möjligt att använda kWh/m3 sågat timmer.
Eftersom kWh/m3 virke är applicerbart på i stort sett varje process i ett sågverk valdes detta nyckeltal till
alla produktionsprocesser vid beräkning av EEI i den här studien. Det förenklade också användning av
energidata från EKC-programmet, eftersom viss typ av data (exempelvis antal avverkade stockar per dag
eller producerad mängd sågat virke) inte alltid presenterades då det inte efterfrågats. Ju färre sådana
variabler som användes desto större sannolikhet att ett sågverks data gick att använda i beräkningen av ett
EEI.
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8. Beräkning av EEI för sågverksbranschen
Följande stycken beskriver det beräknade EEI:t för de fyra olika nivåerna. Företagens riktiga namn har
dolts i den presenterade statistiken. För att möjliggöra beräkning av EEI av sågverken krävdes
information som inte angavs i inrapporteringarna i EKC-programmet. Därför var det i samtliga fall
nödvändigt vid analysen av energikartläggningarna att ta reda på information om både
produktionsvolymer, antal anställda och produktionstimmar per år. Ibland framgick dessa klart och tydligt
i företagsinformationen, ibland fick andra informationskällor användas, exempelvis företagens egna
hemsidor. Oavsett vilket togs hänsyn till vilket år energikartläggningen genomfördes för att använda
korrekt information.
Av de 31 företagen rubricerade under SNI 16 i EKC-programmet visade sig några skilja sig från sågverk
av typen i Figur 8, antingen genom att de bara hade en särskild typ av produktionsprocesser eller en annan
typ av slutprodukt. Om ett företag ansågs skilja sig för mycket plockades det bort för att inte erhålla för
orättvisa jämförelser.
Om en specifik energikartläggning visade att sågverket inte var snarlikt processkedjan beskrivet i Figur 8,
inte gav möjlighet att dela upp energianvändningen i produktionsprocesserna enligt SP eller om
information om producerad volym, antal anställda eller produktionstimmar saknades valdes sågverket i
fråga bort. Dessa kriterier medförde att flertalet av de 31 företag med SNI-kod 16 som ingick i EKCprogrammet försvann. Efter kategorisering av energianvändande processer kvarstod 11 stycken sågverk
som innefattades i beräkningen av EEI.
För de sågverk som kvarstod innehöll informationen fortfarande en del felaktigheter. Viss data fick på
olika sätt uppskattas, till exempel genom att bedöma produktionstimmar utifrån effektdiagram. Dessutom
noterades några uppenbara felaktigheter i inrapporterad data, som sedan korrigerades så att de stämde
överens med vad som presenterades i energikartläggningarna. Det kan dock inte uteslutas att det finns fler
felaktigheter i inrapporterad data som inte framgår vid enbart studier av energikartläggningsrapporterna.
Noterade felaktigheter och avvikelser presenteras i Tabell 8.
Tabell 8: Några noterade avvikelser och felaktigheter i inrapporterad data i EKC-programmet för sågverk samt i de tillhörande
energikartläggningarna.

Område
Belysning

Beskrivning av avvikelse
Belysningen var i flera företag oklart beskriven. I något fall var denna inlagd i samma
post som produktionsprocesser, i andra så är viss del av en anläggnings belysning
inrapporterade medan resten ligger i andra poster.
Uppvärmning
Den enskilt största energianvändande processen i sågverk är torkningen, där det
tillförs mycket värme. I inrapporterad data har ofta uppvärmning av lokaler
summerats tillsammans med tillförd värme till torkarna. Dessutom har denna
summerade energianvändning lagts in som uppvärmning (det vill säga som
stödprocess), vilket gör att uppvärmning av lokalerna verkar väldigt hög. I själva
verket ska den tillförda värmen delas upp i lokaluppvärmning samt processvärme till
torkning.
Anläggningsyta
Anläggningsyta var inte alltid inrapporterad. Av de kvarstående 11 sågverken var det
3 stycken som inte hade rapporterat in detta.
Ej fördelad
Ett företag hade inte fördelat energianvändningen på olika stödprocesser. Allt hade
energianvändning istället lagts på ”Kontor”, ”Produktionsprocesser” och ”Övrigt”.
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Utöver felen beskrivna i Tabell 8 fanns ett antal osäkerheter där uppskattningar och antaganden behövde
göras för sågverkens energidata. Vissa är mer trovärdiga än andra, men alla bedömdes vara tillräckligt
noggranna, alternativt att de inte hade stor inverkan på beräkningarna, för att sågverken skulle vara
fortsatt kvalificerade för det beräknade EEI. Gjorda uppskattningarna visas i Tabell 9.
Tabell 9: Exempel på gjorda uppskattningar för de studerade sågverkens saknade energidata i EKC-programmet.

Sågverk
Företag C

Beskrivning av fel och gjorda antaganden
Producerad volym är uppskattad med beräkningar från energikartläggningen. Ingen
yta var inrapporterad, som istället antagits till genomsnittsytan per producerad volym
(från övriga sågverk). Värdet antogs rimligt vid jämförelse med övriga sågverk av
liknande storlek.
Produktionsvolymen är tagen från företagets hemsida och är ungefärlig.
Tillförd värme i torkarna saknades. Istället uppskattades den från total
värmeanvändning året innan och dragit bort andel uppvärmning till lokaler. Även
företag F saknade inrapporterad yta, som antogs på samma sätt som för företag C.
Saknade inrapporterad yta, som uppskattades från presenterad översiktsbild av
företaget i energikartläggningen. Här, liksom i företag C och F, jämfördes den
uppskattade ytan med andra, i storleksordningen liknande sågverk, och ansågs rimlig.
De hade inte fördelat energianvändningen för stödprocesserna. Från
energikartläggningen var det möjligt att allokera energianvändning för
”uppvärmning”, ”belysning” och så vidare.

Företag D
Företag F

Företag G

8.1 Beräknat EEI för de olika nivåerna
De kvarvarande sågverkens EEI beräknades för de olika nivåerna enligt Figur 6. I nivå 1 jämförs siter
enbart på den totala energianvändningen per producerad vara. Företagens resulterande EEI presenteras i
Figur 10.

Energieffektiviseringsindex nivå 1
1,60
1,40
1,20

EEI

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

Figur 10: EEI för benchmarking på anläggningsnivå mellan 11 olika sågverk.

Som Figur 10 visar så har ett sågverk relativt högt EEI, företag C. De flesta ligger runt 1, medan företag
A och E uppvisar ett förhållandevis lågt EEI.
42

När energianvändningen fördelades enligt nivå 2 på stöd- och produktionsprocesser skiljde sig sågverkens
index enligt Tabell 10. Totala EEI är beräknat både på branschens procentuella energianvändande
fördelning (PB) och på företagens egna procentuella fördelning (PS). Detta medför på den här nivån inte
så stora skillnader, men till exempel så ändras företag H:s EEI mest. Företag H är också det företag som
har högst EEI för stödprocesser, samtidigt som de ligger högt på indexet för produktionsprocesser också.
Tabell 10: Sågverkens EEI för stödprocesser, produktionsprocesser och totalt presenterade. Totala EEI presenteras både byggt
på branschens procentuella energianvändande fördelning på stöd- och produktionsprocesser (PB) samt på företagens egna
procentuella fördelning (PS). Indexen visar på skillnader i sågverken för stöd- respektive produktionsprocesser.

Företag A
Företag B
Företag C
Företag D
Företag E
Företag F
Företag G
Företag H
Företag I
Företag J
Företag K

EEI,
EEI,
EEI, totalt PB EEI, totalt PS
stöd.proc.
prod.proc.
0,45
0,71
0,67
0,66
0,58
1,15
1,06
1,05
0,65
1,39
1,28
1,28
1,25
0,98
1,02
0,98
1,23
0,68
0,76
0,79
0,22
0,88
0,78
0,82
1,22
1,09
1,11
1,06
2,35
1,18
1,36
1,46
1,46
0,86
0,95
0,96
0,73
0,99
0,95
0,92
0,84
1,09
1,06
1,02

Tabell 10 visar att sågverk E har lägst EEI för produktionsprocesserna medan sågverk F ligger lägst i
stödprocesserna. I övrigt syns betydande skillnader i sågverkens EEI när benchmarking sker på antingen
stödprocesser eller produktionsprocesser. Sågverkens totala EEI skiljer sig något mot när beräkning sker
på nivå 1, men några större skillnader fås inte.
Fram till nivå 2 fanns bara mindre behov av korrigeringar av företagens inrapporterade data. Nivå 3 borde
inte heller inneburit några större förändringar, men eftersom brister fanns i företagens inrapporteringar där
till exempel felaktig fördelning av uppvärmning och belysning gjorts krävdes kvalitetskontroll av
energidata. Dessutom behövde företaget som fyllt all energianvändning till stödprocesser i kategorin
”Kontor” korrigeras, och fördelas enligt kategoriseringen. Det resulterande EEI för nivå 3 presenteras i
Tabell 11.
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EEI övrigt

EEI, prod.

EEI tot.
PB

EEI tot.
PS viktat
0,68

1,72

1,15

1,08

1,08

0,27

1,14

0,10

1,39

1,30

1,30

1,38

0,40

0,56

0,98

0,99

1,03

0,93

2,59

0,38

0,68

0,83

0,95

3,51

0,88

0,78

0,85

0,89

1,09

1,09

1,02

EEI
tryckluft

0,70

1,40

EEI
kontor

0,71

EEI ventilation

0,22

EEI belysning

0,77

EEI uppvärmning

EEI transporter

Tabell 11: Tabell över företagens EEI för de olika stödprocesserna enligt indelningen i EKC-programmet. Några av de 11
företagen hade inte tillräcklig inrapporterad data eller andra felaktigheter för att kunna fördela data på de olika
stödprocesserna, varför de saknas i denna översikt.

Företag A

0,20

1,44

0,03

0,22

0,83

Företag B

0,74

1,65

0,65

Företag C

1,03

1,03

Företag D

1,65

0,61

Företag E

0,85

2,68

Företag F

0,48

0,35

1,56

Företag G

0,95

0,31

0,19

Företag H

1,69

0,73

Företag I

1,68

1,09

Företag J

0,92

0,69

0,18

Företag K

0,31

0,43

2,89

1,61

1,06
2,50

0,73

1,07

2,06

0,81

0,98

1,18

1,24

1,21

0,95

0,80

0,75

0,16

0,86

0,94

0,94

0,88

0,59

0,70

0,31

0,99

0,98

0,92

0,82

0,65

1,13

2,14

1,09

1,07

1,04

I Tabell 11 saknas index för stödprocesserna ”Kyla” och ”Varmvatten”. Detta beror på att det var för få
företag som hade inrapporterad data för dessa processer – tre företag för varmvatten och endast ett för
kyla. I det totala EEI är dock dessa processer medräknade för dessa företag. Dessutom har inte alla
företag rapporterat in energidata för uppvärmning, ventilation, kontor och transporter. Det är osannolikt
att dessa stödprocesser saknas på sågverken, varför denna energianvändning troligen fördelats felaktigt i
en annan kategori eller inte kartlagts och istället hamnat i kategorin ”Övrigt”. Även på denna nivå syns att
olika företag ligger högst respektive lägst i olika processer.
För nivå 4 så visade det sig att sågverkens produktionsprocesser var mer noggrant kartlagda, där alla 11
kartläggningarna på företagen i stort sett kunde delas in i SP:s produktionsprocessindelning. Kategorin
”Övriga tillverkningsprocesser” stod enbart för 1,9 % av produktionsprocessernas totala
energianvändning, vilket tyder på att merparten av energianvändningen var möjlig att kategorisera.
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EEI Mätstation

EEI
Såghus

EEI
Virkestorkar,
värme

EEI
Virkestorkar, el

EEI
Justerverk

EEI Övr.
tillverkn.
proc.

Tabell 12: Tabell över företagens EEI för de olika produktionsprocesserna enligt SP:s indelning från data från EKCprogrammet. I några av företagen var inte mätstation eller justerverk kartlagt och har troligen hamnat i övriga
tillverkningsprocesser.

0,49

0,33

0,76

0,92

0,33

1,28

Företag B

1,28

1,29

0,96

0,96

0,21

Företag C

1,15

1,65

0,80

2,71

1,14

Företag D

1,42

0,94

0,69

0,71

1,05

Företag E

2,28

0,24

1,96

Företag F

0,49

0,98

1,34

1,14

1,41

Företag A

0,16

Företag G

0,71

0,45

1,13

0,87

1,45

0,35

Företag H

1,69

0,94

0,97

0,94

0,39

0,61

Företag I

1,11

0,80

0,74

0,78

0,30

0,81

Företag J

0,92

1,12

0,70

2,80

Företag K

0,94

1,19

1,04

1,17

Tabell 12 visar att endast ett fåtal företag hade uppmätt energianvändning för mätstationen. Detta kan
bero på att den posten generellt är liten, och att kartläggarna därför lägger mindre vikt vid denna. Även
justerverk visar på några företag som inte hade någon kartlagd energi i den processen, vilket skulle kunna
bero på samma anledning, alternativt att de gjort bedömningen att liten energibesparing fanns att vinna.
Troligen finns den energianvändningen allokerad i kategorin ”Övriga tillverkningsprocesser”.
Intressanta skillnader som visas i Tabell 12 är att vissa av produktionsprocesserna skiljer sig mycket åt
mellan sågverken. EEI för såghus sträcker sig från 0,33 till 2,28. Det är viktigt att ta hänsyn till skillnader
som kan ha stor inverkan på energianvändningen, särskilt i produktionsprocesserna. Den enskilt största
påverkande faktorn i sågning är storleken på timret. Inom beräknat EEI jämförs både större och små
stockar, vilket har stor inverkan på energianvändningen.
Sågning kan också påverkas beroende på typ av träslag som sågas och vilken temperatur timret har. Det
kan förutom detta finnas andra, ej klargjorda, faktorer som förklarar skillnaderna.
Värt att notera är också att företag E har lägst indexerat värde för virkestorkning (värme) av alla sågverk,
samtidigt som de också har högst indexerat värde för virkestorkning (el). Detta skulle kunna tyda på en
annorlunda torkningsprocess som bygger på högre elanvändning snarare än tillförd värme.

8.2 Sågverkens totala EEI
För benchmarking av sågverksanläggningarnas totala energieffektivitet på nivå 4 beräknades varje sites
EEI enligt ekvation 12. I denna beräkning lyftes energidata ur för stödprocessen ”Övrigt” samt ”Övriga
tillverkningsprocesser”. Detta eftersom sågverken skilde sig åt gällande vissa förädlingsprocesser, där
vissa exempelvis hade hyvling medan andra inte hade någon typ av förädlingsprocess. I
sågverksbranschen blir inte ett sådant urval något problem, då energianvändningen för de tidigare
processerna inte påverkas av om slutprodukten vidareförädlas eller inte.
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Däremot kan jämförelsen då bli missvisande om kartläggare gjort förenklingar och inte kartlagt vissa
processer, och sedan förlagt den energianvändningen i kategorin ”Övrigt”. Detta gör att en större mängd
energianvändning inte vägs in i det totala EEI:t. Generellt visade det sig, som tidigare presenterat, att
övrig energianvändning var förhållandevis låg (1,9 %), men ett enskilt företag kan ha större (eller mindre)
energi förlagd i dessa kategorier.
Figur 11 visar resultatet för det totalt beräknade EEI för de 11 studerade sågverken i EKC-programmet.
Både EEI baserat på ekvation 12 och ekvation 13 presenteras för att analysera skillnaderna indexen
emellan.

EEI (PB) och EEI (PS) viktat
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

EEI (PB)

EEI (PS) viktat

Figur 11: Totalt energieffektiviseringsindex där EEI är beräknat enligt ekvation 12 (blå staplar) och ekvation 13 (orange
staplar). Sågverken får liknande EEI, men stora skillnader erhålls mellan exempelvis företag E och företag F. Företag F har
jämfört med de andra sågverken procentuellt mycket större elanvändning i torkprocessen vilket är den enskilt största
anledningen till deras stora skillnad i EEI beroende på vilken ekvation som används.

Även för EEItotalt beräknat på nivå 4 visar det sig att företag C har ett högt EEI. Mindre skillnader går att
utläsa vid jämförelser mellan EEI beräknat på nivå 1 och på nivå 4. Mest noterbart är dock skillnaden på
företag E:s EEItotalt beroende på om indexet baseras på branschens procentuella energianvändande
fördelning eller på företaget egna procentuella fördelning. Används ekvation 13, det vill säga ett EEI
baserat på företagets egna procentuella fördelning av energianvändningen, får företag E ett mycket högre
värde. Den enskilt största orsaken till detta är sitens unika fördelning på tillförd värme och el på
torkningsprocessen.
Företag E har en väldig låg energianvändning på tillförd värme i torkningsprocessen, men samtidigt en
väldigt hög elanvändning. Detta resulterar i ett lågt index på värmeanvändningen i torkningsprocessen
och ett högt index på elanvändningen i torkningen enligt Tabell 12. Den procentuella fördelningen av
sitens totala energianvändning (övriga processer borträknade) i jämförelse med branschens procentuella
fördelning på samma processer visas i Tabell 13.
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Tabell 13: Procentuell energianvändning av den totala för processerna virkestorkar (värme) och virkestorkar (el), dels
branschens procentuella fördelning, dels företag E:s procentuella användning.

Procentuell energianvändning
torkningsprocesser
Branschen
Företag E

Virkestorkar (värme)

Virkestorkar (el)

69 %
24 %

12 %
33 %

Tabell 13 visar att företag E:s låga index på virkestorkar (värme) får större genomslag på deras totala EEI
om branschens procentuella fördelning används enligt ekvation 12, samtidigt som deras höga index på
virkestorkar (el) får lägre genomslag. En viktning enligt ekvation 13 ändrar på detta och medför att
företag E:s höga index på virkestorkar (el) får ett mycket större genomslag och är den största faktorn till
att deras totala EEI blir 1,39 istället för 0,77.

8.3 Validering av sågverkens EEI
För validering av beräknat EEI för sågverksföretagen beräknades procentuell besparing utifrån
kartläggningarna i EKC-programmet och jämfördes med aktuellt EEI. Besparingsåtgärder som berörde
övriga stödprocesser och övriga produktionsprocesser valdes bort från beräkningarna, eftersom dessa
processers energianvändning redan tagits bort från beräkningen av EEI.

Sågverkens EEI (PS) och besparingspotential
1,60

50%

1,40

40%

1,20
1,00

30%

0,80
20%

0,60
0,40

10%

0,20
0,00

0%

EEI MS viktat

Besparingspotential [%]

Figur 12: Procentuell energibesparing för varje företag (grön linje) baserat på alla åtgärder som föreslagits i
energikartläggningarna i EKC-programmet. Företagen är sorterade i storleksordning beroende på deras EEI, som är baserat på
ekvation 13. Den streckade, räta linjen visar trenden för besparingspotentialen.

Figur 12 visar sågverkens EEI beräknat med ekvation 13 samt procentuell potential för
energieffektivisering enligt energikartläggningarna från EKC-programmet. I Figuren är företagen
sorterade efter fallande värde på EEI. Besparingspotentialen visar på en nedåtgående trend med en större
potential i de företag som visade sig ha en hög energianvändning jämfört med andra företag i branschen.
Företag D visar på en stor besparingspotential relativt de andra företagen trots att företaget har ett
beräknat EEI under 1. I övrigt kan en generell trend där ett högre beräknat EEI också innebär en större
energibesparingspotential. Den streckade linjen är en linjär trendlinje utifrån värdena från
besparingspotentialen.
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Sågverkens EEI (PB) och besparingspotential
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Figur 13: Procentuell energibesparing för varje företag (grön linje) baserat på alla åtgärder som föreslagits i
energikartläggningarna i EKC-programmet. Företagen är sorterade i storleksordning beroende på deras EEI byggt på
branschens procentuella energianvändning för processerna, som ekvation 12 är baserat på. Den streckade, räta linjen visar
trenden för besparingspotentialen.

Figur 13 visar sågverkens EEI beräknat med ekvation 12 samt procentuell energibesparingspotential
genom energieffektivisering enligt energikartläggningarna från EKC-programmet. Även här är företagen
sorterade efter fallande värde på EEI. I Figuren kan ses att företag D och E visar på en stor
besparingspotential trots ett EEI lägre än 1. Trenden för övriga företag är generellt nedåtgående. Dock
visar trendlinjen inte samma tydliga nedgång som i fallet då EEI beräknades med ekvation 13.

8.4 Sågverkens totala EEI viktat på energibärare
För att uppnå en viktning av energibärare i det beräknade EEI användes viktningsfaktorn 2,5 på besparing
av elanvändning enligt EU:s energieffektiviseringsdirektiv (2012/27/EU). I detta fall viktades enbart
elektricitet, alla andra energibärare viktades till 1. Energianvändning och energibesparingar som
påverkade elanvändningen fick då större genomslag i det beräknade EEI:t samt besparingspotentialerna.
Resultatet av beräknat EEI och besparingspotentialer enligt denna viktning, beräknat på företagens
procentuella energianvändning i processerna visas i Figur 14.
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Figur 14: Resulterande EEI beräknat på PS med viktning på energibäraren (orange staplar) samt procentuell energibesparing
för varje företag (grön linje), även dessa med viktade energibärare. Företagen är sorterade i storleksordning beroende på deras
beräknade EEI genom ekvation 13. Den streckade, räta linjen visar trenden för besparingspotentialen.

Skillnaderna mellan Figur 14 och Figur 12, där ingen viktning på energibärare gjordes, är små. Det mest
noterbara är att företag F:s EEI är högre och har det sjätte högsta EEI:t istället för det nionde högsta.
Dessutom får företag E ett EEI på 1,85 istället för 1,39. Trendlinjen visar en förhållandevis liknande
lutning i Figur 14 som i Figur 12.
Samma beräkning med viktade energibärare gjordes på sågverkens EEI beräknat på PB. Resultatet visas i
Figur 15.
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Figur 15: Resulterande EEI beräknat på PB med viktning på energibäraren (blå staplar) samt procentuell energibesparing för
varje företag (grön linje), även dessa med viktade energibärare. Företagen är sorterade i storleksordning beroende på deras
beräknade EEI genom ekvation 12 är baserat på. Den streckade, räta linjen visar trenden för besparingspotentialen.
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När EEI beräknades på PB med viktning på energibärarna erhölls fler skillnader än när EEI beräknades på
PS. Jämförs Figur 15 och Figur 13 fick företag C, B och K fortfarande högst EEI och företag A lägst, men
alla andra företag har bytt position. Däremot syntes fortfarande en sämre korrelation mellan EEI och
energibesparingspotentialslinjen än när EEI baserat på PS beräknades. Trendlinjen visar ungefär samma
lutning för EEI baserat på PB oavsett om viktning av energibärare användes eller ej.
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9. Beräkning av EEI för stödprocesser för SNI 10-33
Vid beräkning av EEI för alla branscher fanns, förutom energianvändning för de olika stödprocesserna
och för produktionen, även information om total yta och totalt uppvärmd yta. Av denna anledning
behövde nyckeltalen väljas annorlunda än när endast sågverksbranschen studerades. De
energianvändande processerna tilldelades nyckeltalet kWh/m2, där ytan motsvarade företagens totala yta
förutom för kategorierna ”Uppvärmning” och ”Lokalkyla”, där företagens uppvärmda yta istället
användes.
Företagens totala EEI beräknades enligt ekvation 13, med företagens egna procentuella fördelning.
Energianvändningen i kategorierna ”Övrigt” och ”Produktionsprocesser” tog inte med i beräkningen,
eftersom det kunde finnas stora variationer mellan företagen för vilka processer som fanns inkluderade.
Till detta beräknades även besparingspotentialerna för alla företag. Föreslagna åtgärder som företagen
meddelat skulle genomföras som hörde till kategorierna för de processer som tagits med i beräkningen av
EEI adderades ihop för varje företag. Den procentuella besparingen av deras totala energianvändning,
minus energianvändningen i ”Övrigt” och ”Produktionsprocesser” jämfördes och resultatet av detta visas i
Figur 16.
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Figur 16: Alla tillverkande företags resulterande EEI för stödprocesserna (ljusblå staplar) och deras tillhörande procentuella
besparingspotential (mörkblå staplar).

I EKC-programmet deltog totalt 353 företag under SNI-kod 10-33, men alla dessa hade inte rapporterat in
anläggningens yta. Det innebar att EEI inte kunde beräknas för dessa, utan enbart för de 257 som hade en
inrapporterad yta. I diagrammet i Figur 16 visas företagens beräknade EEI och besparingspotentialer.
Av Figur 16 kan noteras att det inte finns någon korrelation mellan företagens beräknade EEI och
tillhörande besparingspotential. Samtidigt går det från diagrammet ana bakomliggande felaktigheter i
datan, till exempel att 9 företag har över 100 % besparingspotential Detta är ett orimligt värde, som kan
bero på flera anledningar. Till exempel kan en felaktig inrapportering på en faktor 10 drastiskt förändra
procenten för ett mindre företag. Faktorer som dessa behöver vara korrekta för att ett EEI ska kunna
beräknas.
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9.1 Beräkning av EEI uppvärmning och EEI belysning för SNI 10-33
Förutom beräkning på företagens totala EEI för stödprocesser studerades också möjligheten att titta på
enskilda stödprocesser. De stödprocesser som valdes att studera var uppvärmning och belysning för alla
företag. Samma tillvägagångssätt användes som vid beräkning av EEI för alla stödprocesser.
För beräkning av EEIuppvärmning användes företagens inrapporterade uppvärmda yta. Besparingspotentialen
beräknades på samma sätt som vid beräknande för alla stödprocesser. Vid beräkning av EEIuppvärmning
uppstod orimliga värden. För att avgränsa bort de mest orimliga inkluderades inte företag med en specifik
energianvändning på uppvärmning under 10 kWh/m2uppvärmd yta eller över 500 kWh/m2uppvärmd yta.
Efter denna avgränsning återstod 247 stycken industrianläggningar. Deras resulterade EEIuppvärmning och
tillhörande besparingspotential visas i diagrammet i Figur 17.
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Figur 17: Tillverkande företags i EKC-programmets resulterande EEI för uppvärmning (ljusblå staplar) och deras tillhörande
procentuella besparingspotential (mörkblå staplar).

Figur 17 visar att det även vid analys av denna enskilda stödprocess inte finns någon korrelation mellan
företagens EEI för processen och tillhörande besparingspotentialer. Däremot finns noterbara avvikelser.
Företagens EEI sträcker sig från låga 0,02 till höga 5,52. Dessa värden verkar orimliga och har troligen en
del felaktigheter i den underliggande datan. Dessutom syns flera exempel på besparingspotentialer som
överstiger 100 %. Totalt gällde detta 9 företag. Den mest extrema hade 665 % besparingspotential på
uppvärmningen. Eftersom detta inte är möjligt måste det antingen finnas fel i den inrapporterade datan,
hur åtgärder kategoriserats eller värdena i energikartläggningen.
Tilläggas bör att det i sågverkens inrapporterade data fanns felaktigheter i hur energianvändningen hade
fördelats på stödprocessen ”Uppvärmning”. Att liknande fel finns i företag inom andra branscher är inte
någon otänkbar förklaring.
Beräkningar på företagens EEI för stödprocess ”Belysning” genomfördes också. Detta gjordes på samma
sätt som för uppvärmning med skillnaden att företagens totala yta användes istället för den uppvärmda.
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Efter bortsorterande av företag, likt proceduren för uppvärmning, återstod 231 företag. Deras resulterade
EEI och tillhörande besparingspotential visas i Figur 18.
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Figur 18: Tillverkande företags i EKC-programmets resulterande EEI för belysning (ljusblå staplar) och deras tillhörande
procentuella besparingspotential (mörkblå staplar).

Figur 18 visar att inte heller denna stödprocess visar någon korrelation mellan resulterande EEI och
besparingspotential när beräkningar för flera branscher görs. Inte samma spridda EEI som för
uppvärmning erhålls, företaget med lägst EEI för belysningen fick 0,30 och företaget med högst 2,81. Det
tyder på rimligare värden än för EEI för uppvärmning.
Vad gäller besparingspotentialerna så finns även här orimliga värden. Fem företag fick 100 % eller högre
besparingspotential. Företaget med högst hade 292 % besparingspotential. Detta tyder på liknande
felaktigheter som nämndes för uppvärmningsbesparingarna.
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10. Diskussion
10.1 Litteratur- och intervjustudie
De rapporter som studerades i litteraturstudien visade dels på ett identifierat behov av benchmarking av
energianvändningen inom industrin, dels att det med varierande resultat har gjorts försök att åstadkomma
detta. Detta har resulterat i att det finns kunskap och erfarenhet inom området, men att de projekt som
genomförts av olika anledningar inte har fått det genomslag som varit önskvärt. Den kunskap som finns
inom området kan komma till nytta vid framtida arbeten där erfarenheter kring datainsamling,
kvalitetssäkring, validering och administration bör tas tillvara på inom nya projekt.
Det kanske mest omfattande projektet hittills, ENIG, byggde på företagens egen inrapportering av sin
energianvändning. Det verkar dock som att företagen inte har sett fördelarna med att kunna jämföra sin
energianvändning eller att de inte varit villiga att dela med sig av sina data, trots att statistiken redovisas
anonymt. ENIG kompletterades med information från energikartläggningar vilket gjorde statistiken mer
omfattande, men frågan att få företagen att inse nyttan med benchmarking av energianvändande processer
kvarstår. Om operativa tillsynsmyndigheter skulle ställa krav utifrån energianvändningen i en specifik
bransch skulle ett projekt som ENIG sannolikt få större genomslagskraft än i dagsläget. Om dessutom
krav på inrapportering av data ställdes på företagen skulle underlaget för benchmarking bli mer
omfattande.
Ett annat projekt är STIND, som avslutades på grund av finansieringssvårigheter. I detta fall var de höga
kostnaderna, tillsammans med svårigheter i insamling av data (likt ENIG) hindren för projektets
fortlevnad. Detta verkar vara den springande punkten för att lyckas med ett projekt inom benchmarking
av energianvändande processer. Ett tillräckligt dataunderlag är nödvändigt om krav ska kunna ställas vid
energitillsyn eftersom det handlar om att relatera energianvändningen till bästa tillgängliga teknik. Ett
bristfälligt underlag kan antingen leda till att kraven blir orimliga för företagen att leva upp till eller att de
sätts för lågt och tillsynsarbetet blir verkningslöst.
Länsstyrelsernas arbete med energitillsyn skulle kunna främjas av nyckeltal som väljs gemensamt för hela
landet. Detta skulle ge ett större underlag för jämförelser och på så vis även mer tillförlitliga
referensvärden. Det skulle också minska varje enskild länsstyrelses arbetsbörda en gemensam modell
istället användes, där information förs in från företag från olika regioner. Ett sådant arbetssätt skulle också
underlätta för länsstyrelser där energitillsynen varit lågt prioriterad eller inte fått genomslag på grund av
bristande erfarenhet av sådant arbete. Dubbelarbete skulle också undvikas om en gemensam modell
användes. Konkurrensfördelar för vissa företag skulle kunna bli ett problem om kraven varierar mellan
olika regioner och endast vissa företag tvingas göra investeringar för att förbättra sin energieffektivitet.
Denna risk skulle kunna minskas genom ett samordnat arbetssätt.
Att arbeta med nyckeltal vid tillsyn bör dock ske med viss försiktighet. Intervjustudien visade att det finns
en tilltro till benchmarking av energianvändningen inom industrin och att detta är ett möjligt verktyg även
vid energitillsyn. Dock poängterades svårigheter och däribland nämndes det faktum att industrisiter i
allmänhet ser olika ut och att detta komplicerar jämförelser. Att titta på enskilda processer är ett sätt att
behandla detta, men det finns fortfarande inga garantier för att skillnaderna inte är betydande. Detta gör
att de operativa tillsynsmyndigheterna behöver ha en viss fingertoppskänsla. Kraven kan inte vara
identiska för alla företag, även om de verkar inom samma bransch, utan bör utgå från det aktuella
företaget. På så vis bör index snarare fungera som en fingervisning eller underlag utifrån vilket man
arbetar. Att ta hänsyn till skillnader verkar vara en förutsättning, och detta är något som ställer krav på
kompetens inom energifrågorna hos tillsynsmyndigheterna.
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Standarden för benchmarking (EN 16231:2012) innehåller riktlinjer för benchmarking av
energieffektivisering och innehåller en metod för just detta. I denna finns datainsamling och verifiering av
data inkluderat. För en övergripande struktur för hur benchmarking bör gå till är standarden ett gott
verktyg, men på en mer detaljerad nivå riskerar den vara alltför generell för att bli verkningsfullt. Detta
gäller särskilt för industriella SMF, eftersom de ofta har mindre ekonomiska resurser för ett systematiskt
arbete med dessa frågor.

10.1.1 Benchmarking av energieffektivitet på olika nivåer
Val av aggregerad nivå i de studerade vetenskapliga artiklarna påverkades till stor del av vilket syfte
respektive studie hade. Exempelvis ämnade Xue et al. (2015) att studera energieffektiviteten för en
industribransch inom olika geografiska områden, vilket kräver en typ av insamling av energidata. Detta
gjorde att den använda inputen för den studien var total kol- och elanvändning för den specifika
industribranschen i respektive studerad region. Output i samma studie var värdeökning av produkterna.
Detta innebar att energianvändningsdata till denna studie var av övergripande nivå.
Xue et al. (2015) kunde i sin studie bedöma vilka områden i Kina som behövde förbättra sin
energieffektivitet och därför också avgöra var störst potential fanns för energibesparingar. I detta kunde
också styrmedel som syftade till att förbättra energieffektiviteten i dessa områden motiveras. Däremot
gick det naturligtvis inte av denna studie ge specifika förslag på hur styrmedel skulle utformas eller vilka
typer av effektiviseringsåtgärder som borde ha extra fokus, annat än allmänna förbättringsförslag som
exempelvis förbättrad energiledning.
En övergripande bild av energieffektiviteten i regioner kan ge ledtrådar om i vilken region som störst
potential för energibesparingar kan finnas. För att identifiera lämpliga energieffektiviseringsåtgärder
behövs emellertid en mer granulerad bild av energianvändningen inom industriella siter. En databas
innehållande specifik energianvändning på processnivå möjliggör benchmarking som i sin tur kan kopplas
till kostnadseffektiva förslag på energieffektiviseringsåtgärder. Denna möjlighet uppmärksammas även av
Xu et al. (2009).

10.1.2 Metoder för benchmarking internationellt
De studerade artiklarnas studier hade i stora drag använt fyra olika metoder för benchmarking. Tre av
dessa metoder baserades på DEA och en av metoderna på SEC. Även om metoderna för vissa av
studierna överensstämmer med varandra så är inga av metoderna genomförda på samma sätt.
Flera av de använda metoderna byggde på beräkning av industriers energiintensitet och krävde därmed
någon form av monetärt nyckeltal. Nackdelen med ett monetärt värde är att det finns många andra
faktorer som kan påverka det resulterande indexet, exempelvis inflation. Detta medför att en sådan metod
riskerar bli komplex vid beräkning av EEI. Svårigheter uppstår särskilt om jämförelser sker över tid,
medan jämförelser mellan industrier inom samma bransch (och inom samma marknad) vid en specifik
tidpunkt förmodligen förenklar beräknandet av ett index byggt på energiintensitet.
Det finns också sammankopplingar i artiklarnas studier mellan val av studerad aggregerad nivå och metod
för benchmarking. Exempelvis beräknar Saygin et al. (2011) energieffektiviteten i en hel bransch i ett
område, vilket gör att deras föreslagna beräkning för energieffektiviteten antagligen anpassats för detta
syfte. Deras metod, liksom Xue et al. (2015), lämpar sig troligen för beslutsfattare som vägledning i
vilken industribransch och hur styrmedel bör implementeras för att främja en ökad energieffektivisering
in den aktuella branschen.
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I denna studie baserades den föreslagna metoden för beräkning av EEI på energieffektivitet och SEC
istället för energiintensitet och DEA. Detta påverkar givetvis EEI:t och i sin tur utfallet på
industrianläggningarnas resulterande index. Till exempel kan ett index som tar hänsyn till värdeadderande
processer minska skillnader som uppstår på grund av diversifierade slutprodukter hos företagen. I den
studerade branschen föll ett företag bort med anledning av att de hade en alltför unik slutprodukt i
jämförelse med övriga sågverk. Med ett EEI där monetärt adderat värde används hade kanske detta
företag kunnat inkluderas i resultatet.
Liknande problem kan uppstå mellan företag med liknande verksamheter och samma typ av slutprodukt,
men där slutprodukten är av olika kvalitet. En högkvalitativ produkt kan i sin tur innebära högre
energianvändning i produktionsprocesserna, vilket skulle ge ett negativt inslag i beräknat index. Även
detta skulle tas hänsyn till om monetära faktorer inkluderades i beräkningen av EEI.
Det hade å andra sidan krävt mycket mer data och djupare undersökning för att möjliggöra beräkning av
ett EEI om ekonomiska variabler inkluderades. Detta hade inte varit praktiskt möjligt inom ramen för
examensarbetet. Information om hur sågat timmer värdeökas hade krävt närmare kontakt med enskilda
företag. Förutom detta var önskemålet att indexet skulle vara enkelt att applicera, utan att ge avkall på
dess verkningsfullhet.
Om företagen har god kännedom om sina produktionsprocesser och slutprodukter, samt kvaliteten på
dessa, kan EEI utan ekonomiskt inkluderade variabler vara fullt användbart i syfte att identifiera
energibesparingspotentialer. Om indexerade värden för en industrianläggning eller enskilda
energianvändande processer kan förklaras med någon av ovanstående eller andra orsaker behövs inga
åtgärder vidtas, men om ingen förklarande orsak kan ges finns eventuellt potentiella
energieffektiviseringsåtgärder.

10.1.3 Benchmarking av energianvändande processer
I litteraturstudien framkom att möjlighet till benchmarking mellan energianvändande processer har
efterfrågats. STIND och ENIG är exempel på projekt som arbetat för just detta. Aguirre et al., (2010), Xu
et al. (2009) och Saygin et al. (2011) poängterade att energieffektiviseringspotentialer kan identifieras
genom benchmarking av energianvändande processer. Även i intervjustudien nämnde respondenterna just
benchmarking på processnivå som ett potentiellt möjligt verktyg för företag eller inom energitillsyn –i
syfte att utveckla energieffektiviteten inom industrin.
En viktig komponent för benchmarking på processnivå är att det finns tillräckligt detaljerad och
tillgänglig data. Detta kräver transparent och verifierad insamlad energianvändnings- och produktionsdata
på processnivå (Xu et al., 2009; Laurijssen et al., 2013). För att sådana data ska finnas kartlagda behövs
antingen en systematisk ordning för energikartläggare att följa eller annan struktur som säkerställer att
process-specifik energianvändning och processad mängd för produktionsprocesser inrapporteras. Vidare,
om sådana energidata finns att tillgå är det sällan något företagen själva delar med sig av, varför krav kan
behöva ställas genom exempelvis tillsyn (Berg och Kruse, 2016). Därmed inte sagt att information från
specifika aktörer behöver vara tillgänglig för allmänheten, utan detta kan begränsas till att endast vara
tillgänglig för ansvarig myndighet. Företagen får istället tillgång till information som utgör underlag för
jämförelser på branschnivå.
Det uppmärksammades också att benchmarking på processnivå kräver kunskap om processerna i sig för
att uppskattning av energieffektiviseringspotentialen ska vara möjlig att identifiera. Detta är något som
särskilt framhölls av Morfeldt och Silveira (2014) som antydde att tillförlitliga indikatorer för
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energieffektivisering kan uppnås genom att kombinera statistik från produktionen med fördjupade
analyser av de faktorer som påverkar energieffektiviteten.

10.2 Ny föreslagen metod för beräkning av EEI
En återkommande metod för benchmarking har varit SEC, i vissa fall baserat på processnivå, men ofta på
anläggningsnivå. Eftersom det grundar sig på energianvändning för att processa en specifik mängd eller
massa, är detta ett enkelt sätt att skapa möjlighet för benchmarking mellan anläggningars
energianvändning. Detta ger en grov uppskattning av energieffektiviteten för en hel anläggning, men
ingen detaljerad information om i vilka processer effektiviteten skiljer sig från andra anläggningar.
Intervjustudien som genomfördes i detta arbete visade på att man vid den här typen av jämförelser bör
analysera på en mer detaljerad nivå, sannolikt processnivå. Genom en kategorisering på detaljerad nivå
kan processer behandlas separat och plockas bort vid jämförelser mellan företag där processerna skiljer
sig åt. Ett totalt EEI för hel anläggningar kan beräknas där processer som inte är gemensamma för alla
anläggningar tas bort. Ett tydligt sådant exempel från sågverken var hyvlingen, där vissa företag hade
processen som en del av sin produktion medan andra inte hade det. Genom att ta bort denna process i
beräkningen av EEI kunde en benchmarking av sågverkens energianvändande processer göras.
Att dela in anläggningar och beräkna EEI för de olika processerna var för sig har fördelen att olika
nyckeltal kan användas för de olika processerna. Så länge nyckeltalen stämmer överens mellan de olika
företagen för en given process kan man fritt välja nyckeltal som på ett lämpligt sätt beskriver en viss
process. Det skulle även vara möjligt att välja nyckeltal baserat på monetära värden där det anses
lämpligt. Detta har dock inte gjorts i denna studie, då EEI:t skulle vara lättolkat och okänsligt för
marknadsförändringar. Även viktning av olika energibärare kan göras när EEI beräknas separat för
respektive process, förutsatt att energianvändning i processer är kopplat till tillförd energibärare.
Detta resulterar i en bottom-up-modell där varje process kan jämföras separat och tillsammans bildar
totalt EEI för hela anläggningar. Eftersom EEI:t för en enskild process endast beskriver processen hos ett
företag i förhållande till samma process hos övriga företag blir resultatet missvisande om alla processer
enbart summeras vid beräkning av totalt EEI. Därför användes varje process procentuella användning av
företagets totala energianvändning som en faktor med vilket processens EEI multiplicerades. Detta gör att
varje process får ett representativt genomslag på ett företags totala EEI.
Även branschsnittets procentuella användning av varje process testades. Med denna metod får EEI för en
viss process ett genomslag beroende på hur användningen är fördelads i andra företag. Båda dessa
metoder testades vid valideringen mot EKC-programmets data för att se hur resultatet förhöll sig mot
åtgärdsförlagen från energikartläggningarna. Utifrån resultatet i denna studie verkar företagssnittet tyda
på ett mer rättvist beräknat EEItotalt.

10.2.1 Nivå för beräkning av EEI
För beräkning baserad på nivå 4 enligt Figur 6 krävs detaljerad energianvändningsdata för stöd- och
processnivå. Detta ställer i sin tur större krav på företagen och kartläggare. En djupare förståelse för
innefattande processer i industribranschen krävs tillsammans med en mer genomgående, och därmed
tidskrävande, energikartläggning av processerna. Detta fordrar att ett systematiskt tillvägagångssätt för
kategorisering av energianvändande processer görs före beräkning av EEI, vilket innebär större kostnader
för fler aktörer.
En enklare benchmarking är möjlig att uppnå genom att beräkning av EEI görs på en lägre nivå, till
exempel att enbart stödprocesser kategoriseras. Detta medför lägre kostnader, och samtidigt adresseras
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fortfarande de delar av företaget som inte tillhör kärnverksamhet och generellt har högre
energibesparingspotential, särskilt när SMF åsyftas. Men ju mindre detaljerad nivå som används för
beräkning av EEI, desto mindre möjlighet ger verktyget att identifiera energieffektiviseringspotentialer.
Resultatet i den här studien tyder dessutom på att en mer detaljerad indelning av energianvändning ger
bättre skattning av företags EEI.

10.2.2 Val av nyckeltal för benchmarking
De nyckeltal som föreslogs för stödprocesser är argumenterade för enligt litteraturstudien, intervjuerna
och studiebesöket. Målet var att försöka kringgå ”missbruk” av nyckeltal i meningen att en
industrianläggning inte blir bestraffad för att exempelvis nattarbete sker. Alla sådana faktorer går givetvis
inte att beakta vid val av nyckeltal. I vissa avseenden är ett nyckeltal mer lämpligt än ett annat.
En viktig aspekt vid val av nyckeltal att ta hänsyn till är att det är relevant och förankrat i industrin.
Företagen ska enkelt kunna tolka vad nyckeltalet innebär. En annan faktor är att den informationen som
behövs ska vara någorlunda rimlig att bistå med. Det innebär att exempelvis ett nyckeltal som bygger på
antal vistande personer i en lokal kan vara för kostsam att ta fram i jämförelse med antalet anställda på
företaget, även om det ger ett noggrannare mått.
De nyckeltal som valdes för stödprocesserna är möjliga att använda på flera branscher. Därmed kan även
det indexerade värdet också användas branschöverskridande för att få ett större underlag av data. Att
enbart analysera branschvis är dock förenklande, eftersom benchmarking då sker mellan industrier inom
samma bransch, som har liknande krav på stödprocesser vad gäller belysning, tryckluft och så vidare.
Produktionsprocessernas valda nyckeltal för sågverksbranschen var förhållandevis självklara. Få andra
nyckeltal än energianvändning per m3 var tänkbara att använda. Eventuellt skulle vissa
förädlingsprocessers nyckeltal, till exempel energianvändning per behandlad m2 för hyvling eller måleri
vara möjliga, men eftersom dessa låg under ”Övriga produktionsprocesser” i SP:s processindelning var
detta aldrig aktuellt. Detta skulle kunnat övervägas om en annan kategorisering av processer hade gjorts.

10.3 Applicering av EEI på bransch
I studien valdes en specifik bransch för närmare studier från databasen i EKC-programmet. Att i efterhand
beräkna ett EEI från energidata som tillkom i ett annat syfte medför begränsningar som gör att all data
inte kunde användas. I detta fall krävdes exempelvis att de genomförda energikartläggningarna var av
sådan kvalitet att de, förutom att uppfylla kravet inom EKC-programmet, också presenterade sådan
energidata som var till nytta för den här studien. Detta var en av flera faktorer som begränsade urvalet
sågverk från 31 stycken till 11.

10.3.1 Val av sågverksbranschen för beräkning av EEI
Valet av sågverk för den empiriska dataanalysen visade sig, i enlighet vad intervjurespondenterna hade
sagt, vara en lämplig bransch att studera. Trots att flertalet sågverk som deltog i EKC-programmet hade
energikartläggningar som inte fungerade som underlag till beräkning av EEI, så var ändå över en tredjedel
tillräckligt informativa. Sågverken visade sig ha förhållandevist liknande produktionslinor och träslag
som råvaror (där gran och tall utgjorde majoriteten av timret).
Fördelen med dessa faktorer var att det ur energikartläggningar och ur en databas, som skapades för ett
annat syfte, bidrog till att i efterhand möjliggöra en kategorisering av energianvändningen i
produktionsprocesserna. I och med detta kunde ett EEI beräknas för dessa sågverk med föreslagen metod.
Vidare kunde då initiala bedömningar för metodens potential för beräkning av EEI göras.
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Till dess nackdel kan samtidigt lyftas att sågverksbranschen kan ha varit en unikt enkel bransch som
lämpade sig för benchmarking av energianvändande processer. Andra branscher kanske inte bara är mer
komplexa i själva kategoriseringen av processer, utan också innehåller fler skillnader i företagens karaktär
och produktionslinor. Detta uppmärksammas redan i intervjustudien, där tveksamheter fanns till
jämförelser mellan företag även inom samma bransch, som kan vara väldigt olika.
Nästa steg för att testa metoden för beräkning av EEI skulle därför kunna vara studier av en mer
diversifierad bransch. Då skulle fler och andra hinder mot metoden eventuellt upptäckas, samt hur dessa
kan hanteras. För att kunna göra detta skulle eventuellt ytterligare indelning av företagen krävas, om
komplexiteten och variationerna mellan företag inom en särskild bransch blir för stor. Till exempel skulle
en indelning efter specifika material vara ett alternativ inom tillverkning av metallvaror.
I vissa typer av företag kan klimatet ha stor betydelse, och i dessa fall skulle en indelning efter klimatzon
beroende på lokalisering vara ett alternativ. Sågverk är exempel på företag där timrets temperatur vid
inleverans påverkar energibehovet vid behandling. Man skulle också kunna tänka sig ytterligare indelning
efter värdeökningen som uppstår i ett företags olika förädlingsprocesser. På så vis skulle också
känsligheten för skillnader i vidareförädlingsgrad minska, som annars är en svaghet i föreslagen metod.
En risk med en alltför fin indelning av företagskategorier är att mängden företag för benchmarking
minskar. För att beräkna ett snitt för referensvärde vid beräkning av EEI krävs att det finns tillräckligt
antal företag som kan fungera som underlag. Sammantaget blir det alltså en avvägning mellan ett
tillräckligt underlag för jämförelser och att de företag som jämförs inte är alltför olika.

10.3.2 Diskussion av resulterande EEI för sågverksbranschen
Resultatet av beräknat totalt EEI för siterna för de olika nivåerna visar på skillnader. EEItotalt nivå 1
jämfört med nivå 4, beräknat med PB (ekvation 12), är någorlunda lika men innehåller ändå
placeringsförändringar i sågverkens värde på indexen. Beräknas EEItotalt enligt PS (ekvation 13) erhålls
dock stora skillnader jämfört med nivå 1. Vilken nivå EEItotalt beräknats och med vilken metod är alltså
betydande för det indexerade värdet. Troligen bör ett EEI på nivå 4 ge mer rättvisande resultat, men detta
är något som behöver utredas vidare.
Ett EEItotalt där viktning på energibärare lagts in i beräkningarna ger ett snarlikt resultat både för EEI
beräknat enligt ekvation 12 och ekvation 13. Troligen beror likheter på att fördelningen av energibärare
på typer av processer är snarlika mellan sågverken. Däremot uppstod skillnader om ett sågverk
exempelvis har högre andel el tillförd till torkningen än värme. Detta gäller för företag E, som för ett
EEItotalt baserat på branschens procentuella genomsnittliga energianvändning per process (PB)
tillsammans med en viktning på energibärare fick ett mycket högre indexerat värde än om samma
ekvation för beräkning av EEI används, men utan viktning på energibärare. Viktningen på energibärare
gjorde att företag E närmade sig positionen som sågverket med högst EEItotalt, likt resultatet för EEItotalt
baserat på företagens egna procentuella genomsnittliga energianvändning per process (PS).
Undersöker man de resulterande EEI för varje process inses att stödprocessernas värden för företagen är
mer varierande än vad värdena för produktionsprocesserna är. Det är framförallt i stödprocesserna som fel
har upptäckts i inrapporterad data. Detta gör att resultaten från dessa beräkningar är mer osäkra än andra.
Till exempel verkar ett EEI på 0,20 för uppvärmning och 0,03 på ventilation, som företag A erhöll i
Tabell 11, orimligt. Troligen beror detta på felfaktorer som felaktig yta, felaktig inrapporterad energidata
eller felaktig fördelning av energidata.
Felaktigheter i stödprocesserna innebär samtidigt att det beräknade EEItotalt också blir felaktigt. Dock så
har stödprocesserna ett mindre genomslag än produktionsprocesserna, eftersom stödprocesserna står för
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en procentuellt mindre andel av energianvändningen i sågverken (ofta mindre än 20 %, aldrig mer än 30
%). Vidare verkar resulterande EEI för produktionsprocesserna mer rimliga, eftersom dessa var mer
noggrant kartlagda och att värdena hade mindre variationer mellan sågverken. Förutsatt att dessa stämmer
någorlunda, bidrog detta till ett mer korrekt värde på uträknat EEItotalt.

10.3.3 Identifierade brister i energikartläggningarna och inrapporterad data
Som underlag för studien användes data som Energimyndigheten samlat in i samband med EKCprogrammet. Dessa data är kvalitetsgranskade, men har trots detta visat sig innehålla brister.
Inrapporterad data från de företag som har studerats ingående har därför kontrollerats så långt det varit
möjlig mot energikartläggningsrapporterna som ligger till grund för den information som
Energimyndigheten sammanställt. Fler brister eller felaktigheter kan finnas i de data som presenteras men
noggrannare eller mer djupgående kontroller av dess tillförlitlighet hade varit alltför tidskrävande, om ens
möjligt, för att inkluderas i studien.
En bidragande orsak till att brister i energidata i EKC-programmet uppstod är att inga krav på mätning
fanns vid energikartläggningarna. Detta medför att slutenergianvändningen i många fall enbart
uppskattats. För att adressera dessa brister bör ökade krav ställas vid datainsamling som säkerställer
mätningar av energianvändningen, vilket skulle bidra till högre kvalitet på energikartläggningarna och
inrapporterad energianvändning.
Om data från företag utgör underlag för benchmarking, oavsett om det gäller tillsyn eller andra
tillämpningsområden, är det dessutom viktigt att den kvalitetssäkras. Kvaliteten i inrapporterad data i
EKC-programmet samt tillhörande energikartläggningar varierade. Under projektet med
energikartläggningscheckar fanns ingen certifiering eller annan kontroll av de som genomfört
energikartläggningarna, vilket också kan ha bidragit till varierande kvalitet och tillförlitlighet.
Även en arbetsmetod som användes vid datainsamlingen i samband med ENIG borde kräva någon typ av
extern granskning. Eftersom företagen själva rapporterade in sin energianvändning för de olika
processerna finns risk att antaganden eller allokering av energianvändningen påverkar nyckeltalen i fel
riktning. Information från ett större antal företag ger förstås större tillförlitlighet i detta sammanhang, men
medför inte att kvalitetsgranskning kan förbises.

10.3.4 Bedömning av validering av beräknat EEI
Försök gjordes för att utvärdera om den föreslagna metoden för framtagande av EEI var tillförlitligt.
Önskvärt var att det skulle finnas en korrelation mellan företagens EEI och energibesparingar från
föreslagna åtgärder. Det resulterande EEI:t visade sig skilja åt i vilka företag som låg på hög
energianvändning och tvärtom. Validering av indexet är viktigt för att det ska bli ett användbart verktyg.
Beräkningarna som visas i Figurerna 12, 13, 14 och 15 var försök till valideringar, vilka tydde på olika
grad av korrelation. Först och främst är det viktigt att vara medveten om det knappa urvalet – då endast 11
sågverk studerades. Detta är ett tunt statistiskt underlag för att kunna dra några större slutsatser. Men
utifrån detta går det att analysera vad valideringarna tyder på, även om vidare undersökningar krävs.
Resultatet av valideringarna tyder på att ett EEItotalt baserat på ekvation 13, företagens egna procentuella
energianvändning per process (PS), verkar fungera bättre än de andra beräknade EEI:n, vilket gäller
oavsett om viktning på energibärare använts eller inte. Detta eftersom de procentuella
besparingspotentialerna verkar korrelera bättre med EEItotalt beräknat med PS än med PB. Förutom
möjliga felaktigheter i beräknat EEItotalt så finns förmodligen skillnader i företagens beräknade
besparingspotential – både vad gäller antal föreslagna åtgärder och beräknad mängd energibesparingar.
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Skillnader i dessa kan uppstå på grund av ett flertal faktorer; hur noggrann kartläggningen gjordes, var
fokus på åtgärder lades, om goda energieffektiviseringsåtgärder identifierades eller missades, med flera.
Detta adderar till osäkerheterna i valideringen. Det ger dock en antydan om resultatet, men vidare
undersökningar krävs. Om fler branscher undersöks på samma sätt som sågverksbranschen, och liknande
resultat erhålls, kan det styrka valideringen.

10.4 Applicering av EEI på SNI 10-33
Försöken till att beräkna EEItotalt och EEI för några stödprocesser för alla deltagande företag i EKCprogrammet visade på flera oklarheter. Förutsättningarna vid beräkning av dessa index var annorlunda
mot sågverksbranschen eftersom samma nyckeltal inte kunde användas på grund av tillgången på typ av
data i databasen i EKC-programmet, samt att energikartläggningarna inte studerades. Ett antal resultat
som tyder på felaktigheter i inrapporterad energidata erhölls.
Vissa företag fick extrema värden på EEItotalt, två stycken fick ett värde över 10 och två stycken under
0,10. Sådana värden anses vara orimliga, och visar på troliga felaktigheter i inrapporterad data. Dessa
felaktigheter framträder tydligare när enbart en process studeras, som uppvärmning eller belysning. Här
identifieras ännu större skillnader, främst för uppvärmningen. Med tanke på de rättelser som gjordes i
inrapporterad data för sågverken utifrån de studerade energikartläggningarna finns det förmodligen
liknande fel i andra företag. Kategorin ”uppvärmning” består troligen hos vissa företag delvis av värme
som tillförts produktionsprocesser och inte lokalvärme. På andra industrier kanske uppvärmningen inte
betalas av företagen själva, om hyresvärden står för detta, vilket då gör att de får en obefintlig eller låg
egen uppvärmningskostnad. I båda fallen blir det missvisande för det beräknade EEI:t.
Noterbart från Figurerna 16, 17 och 18 är att besparingspotentialerna för företagen ibland är väldigt låg,
men i andra fall väldigt hög. Här syns ytterligare en tydlig felaktighet, där besparingspotentialen för vissa
företag går långt över 100 % av deras energianvändning. Eventuella förklaringar till detta kan bland annat
vara misstag vid inrapportering av data, felaktig beräkning av energibesparingarna eller felaktig
kategorisering av energibesparingsåtgärder. Dessa felaktigheter kan minskas genom en bättre
kvalitetskontroll av inrapportering av data samt säkerställande av kompetenta kartläggare.

10.5 Identifierade faktorer för att möjliggöra benchmarking genom EEI
För att jämförelser ska vara tillförlitliga och relevanta krävs en tydlig och enhetlig kategorisering av
insamlade data. När föreslagen metod för EEI beräknades och validerades gjordes noggranna
genomgångar av energikartläggningsrapporterna från de aktuella företagen. Detta var ett tidskrävande
arbete, och trots noggranna genomgångar återstod ändå oklarheter i efterhand. Vissa kartläggningar hade
en tydlig kategorisering, där energianvändningen fördelades på stöd- och produktionsprocesser, medan
andra fördelades i olika zoner av anläggningen där samtliga processer ingick för den aktuella delen av
anläggningen.
För att benchmarking ska kunna genomföras på ett större antal företag utan att bli alltför tidskrävande bör
en tydlig kategorisering av processerna vara klargjord redan innan kartläggaren påbörjar sitt arbete. Detta
innebär att de energianvändande processerna inom en bransch behöver identifieras och kategoriseras så
att energikartläggare vid förarbetet kan utgå från en modell där tydliga systemgränser och indelning av
processer finns och att olika aktörer arbetar enligt samma princip. Nyckeltal och EEI kan då relativt
enkelt beräknas även utifrån information från en stor mängd företag och relevanta och tillförlitliga
slutsatser kan dras.
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Vid beräkning och validering av EEI fördelades energianvändningen ”Övrig energi” enligt föreslagen
kategorisering så långt det var möjligt, och när detta inte var möjligt plockades denna post ut ur
beräkningen. Eftersom kategorin kunde innehålla information om energianvändning från processer som
inte fanns hos samtliga företag togs detta inte med i beräkningarna. Detta belyser problematiken med
otydliga riktlinjer för kategorisering och kvalitet vad gäller energikartläggningar. Kategorin ”Övrig
energi” bör inte vara en post där tillförd energi som inte kan allokeras på grund av bristfälliga mätningar
hamnar, utan bör endast innehålla den energi som inte tillhör någon annan kategori. Om detta görs
enhetligt minskar risken för att vissa företag visar på bättre energiprestanda än vad som faktiskt är fallet
om kategorin ”övrig energi” plockas ut ur beräkningsmodellen.
En annan viktig aspekt är att energidata som rapporteras in är kvalitetsgranskad. Ett fåtal av
kartläggningarna visade i vissa kategorier en besparingspotential som var större än den faktiska
energianvändningen i samma kategori, vilket tydligt visar på vikten av kvalitetsgranskning. Om kvaliteten
på energikartläggningarna inte säkerställs är det ett generellt problem för företagen, men också vid
beräkning av EEI. Felaktig inrapporterad data påverkar inte bara det aktuella företagets statistik, utan
även snittet för branschen och det beräknade EEI:t. Certifiering av energikartläggare är ett sätt
upprätthålla och säkerställa kvaliteten men även kvalitetsgranskning efterhand bör tillämpas.
En automatisk kvalitetskontroll kan bidra till att minska risken för felaktig inrapporterad data. Om ett
mjukvaruverktyg används kan felmeddelanden ges om en energibesparing i en särskild kategori motsvarar
en orimligt hög procentuell andel av energianvändningen (till exempel >80 %). Detta hjälper
inrapporteraren att undgå enkla misstag.
Generella faktorer för att ett projekt om benchmarking av energianvändande processer ska bli
framgångsrikt är att det från början finns en tydlig plan för administration, säkerställande av att
transaktionskostnader täcks, säkerställande av datakvalitet samt riktlinjer och enhetlighet i inrapportering
av data. Då kan tidkrävande efterarbete minskas och mer tillförlitliga resultat erhållas.
Även om få företag studerades, visade resultatet på bättre korrelation mellan beräknat EEI och
energibesparingspotential för en bransch jämfört med beräknat EEI och energibesparingspotential för alla
branscher. Det visades att när fel korrigerades och data kvalitetskontrollerades blev korrelationen mellan
EEI och energibesparingspotentialen bättre. Här finns också den kanske största dolda nyttan med ett
strukturerat EEI, som medför förbättring av både kvalitetsgranskning och datakvalitet. Framtida
utveckling av ett EEI innebär därför, förutom möjligheten till benchmarking, mervärdet med högre
kvalitet på energidata.
Inom industriella SMF finns oftast en större potential för energieffektivisering i stödprocesserna, eftersom
dessa inte tillhör kärnverksamheten. Därför skulle ett alternativt EEI kunna beräknas för SMF, där
produktionsprocesserna antingen slås samman i en gemensam kategori eller helt lyfts ur. Då skulle den
kategorisering som redan finns föreslagen av Söderström et al. (1994) för stödprocesser kunna användas.
Detta EEI kan sedan stegvis utvecklas för olika branscher till att även kategorisera specifika
produktionsprocesser.

10.6 Tillämpning av EEI och fortsatt arbete
Föreslagen metod kan alltså fungera för identifiering av energieffektiviseringspotentialer. Rätt använt kan
företagen få information om hur deras energianvändning ser ut i förhållande till konkurrenterna utan att
känslig information sprids. På så vis fungerar också metoden som ett incitament att öka företagens
energieffektivitet och överbryggar de kunskapsrelaterade hinder som bidrar till att effektiviseringsarbetet
inte prioriteras. Resultatet från ett beräknat EEI baserat på SEC är relativt lättolkat och robust gentemot
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marknadsförändringar eftersom det endast baseras på energianvändningen i förhållande till produktionen
presenterad i fysiska enheter. Detta gör att kunskapströskeln för att tolka och använda sig av EEI:t är lågt,
och insikter om den egna energianvändningen kan göras, särskilt i SMF som inte sedan tidigare har ett
aktivt arbete med energirelaterade frågor.
Om EEI:t används över tid kan även denna utveckling bli lättare att utvärdera för företagen. Sannolikt blir
de flesta företag över tid mer energieffektiva, varför viktigaste frågan kanske är hur utvecklingen ser ut
jämfört med andra företag. Att kunna jämföra den egna utvecklingen i energieffektivitet med andra
företag fyller en viktig funktion för att kunna analysera om energiarbetet varit framgångsrikt. Dessutom
kan goda exempel lyftas som visar att energieffektivisering är möjligt. Detta kan få effekt på företag som
tidigare inte prioriterat detta, och leda till att energiarbetet får högre prioritet. Att få bekräftat att
konkurrenter eller företag inom andra branscher arbetat framgångsrikt med en fråga är sannolikt något
som kan driva på effektiviseringen hos andra företag.
Utöver företagens möjlighet att jämföra sin energianvändning med andra företag är ett EEI också något
som tillsynsmyndigheter kan använda i sitt arbete. Här kan utvecklingen mot ökad energieffektivitet
pådrivas genom att visa på goda exempel, men också genom att ställa krav på företag som halkar efter.
Det kan också underlätta planeringen av tillsynsarbetet och leda till att insatser görs där de bäst behövs.
En framtida utveckling av strukturerad benchmarking av industriella siters energiprestanda, i syfte för
identifiering av energieffektiviseringsåtgärder, kan bidra till att stora energibesparingspotentialer uppnås.
Aguirres et al. (2010) skapande av energisignaturer indikerade på goda möjligheter att använda det till
benchmarking av industrisiter, särskilt när uppbyggda energidatabaser redan fanns tillgängliga. Xu et al.
(2009) föreslog att ett ramverk för energibenchmarking skapades utifrån industriella processer och
energieffektiviseringar för att öka ostindustrins energieffektivitet. Saygin et al. (2011) bedömde att
benchmarking av energianvändning kan bli ett viktigt verktyg för att uppskatta
energibesparingspotentialer inom industriella sektorer.
I den här studien har försök till benchmarking av industriers energieffektivitet gjorts genom ett EEI där
indexet beräknats av enskilda industriella energianvändande processer. I EEI:t finns också möjlighet att
jämföra enskilda processer, och på så sätt också potentiellt identifiera var energieffektiviseringsåtgärder
bör implementeras. Även Laurijssen et al. (2013) studerade möjligheter för benchmarking av
energianvändande processer för att identifiera energibesparingspotentialer på processnivå. I sin studie
lyckades de använda tillgänglig industriell data för att pröva föreslagen benchmarkingmetod. Detta
styrker att en framtida utveckling av metoder för benchmarking av energiprestanda, gärna på processnivå,
bör ske.
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11. Slutsatser
Examensarbetets slutsatser beskrivs utifrån de ställda frågeställningarna, i tur ordning, för att sedan
avslutas med diskussion och rekommendation för framtida studier.

11.1 Metoder för benchmarking av industriers energianvändning
Olika metoder för benchmarking av energianvändning inom industrin har presenterats i den vetenskapliga
litteraturen. Hur metoderna utformats beror till stor del på syftet med varje studie och generellt var de
tydligaste skillnaderna val av aggregerad nivå samt om ekonomiska aspekter kopplat till förädlingsvärde
inkluderades eller inte.
De i litteraturstudien mest använda metoderna var specifik energianvändning och data envelopment
analysis. Specifik energianvändning baseras på fysiska enheter, där exakt metod för beräkning av
energiprestanda berodde på den studerade aggregerade nivån. Aggregerad nivå innebar alltifrån
benchmarking på processnivå till jämförelser mellan länder och regioners energieffektivitet.
Data envelopment analysis inkluderar ekonomiska faktorer i beräkningen av energiprestanda. Detta gör
att externa värdeförändringar på slutprodukten kan påverka utfallet vid jämförelser av industriers
energiprestanda, eftersom resultatet kan förändras utan att några energieffektiviseringsåtgärder egentligen
genomförts. Vid tolkning av resultaten från benchmarking av industriers energiprestanda beräknat med
denna metod är det därför viktigt att förstå de påverkande faktorerna.

11.2 Kategorisering av energianvändning och användning av nyckeltal
Studerad aggregerad nivå för benchmarking påverkade också hur kategorisering av energianvändningen
gjordes, eftersom det i hög grad också påverkade kravet på indata och dess detaljeringsgrad. En finare
indelning kräver mer högupplöst indata för beräkning av energiprestanda. Detta gör att det är viktigt att
definiera vad som ska studeras och redan vid insamling av data klargöra vilken detaljeringsgrad som
krävs.
Det fanns inga tendenser till gemensam och generell kategorisering i de internationella vetenskapliga
artiklarna. Däremot, i de studerade rapporterna, återfanns ett flertal föreslagna kategoriseringar av
energianvändande processer inom olika industriella branscher. Uppdelning på enhetsprocesser har funnits
inom några rapporter som generell vägledning för alla branscher, tillsammans med branschinriktade
kategoriseringar där exempelvis SP föreslagit en för sågverk.
Däremot verkar ingen vägledning för kategorisering av energianvändande processer fått något större
genomslag, med undantag för enhetsprocessbegreppet. Enhetsprocesser återkommer dels i föreslaget
protokoll i STIND, men även i reviderad form i EKC-programmets energidata.
Några generellt använda nyckeltal har inte heller identifierats för svensk industri, även om några särskilda
nyckeltal återkommer oftare än andra. Överlag har nyckeltal föreslagits individuellt för varje anläggning
alternativt varje koncern. Vid framtida benchmarking är det väsentligt att gemensamma nyckeltal används
för att jämförelser ska vara möjliga. Kategorisering av produktionsprocesser och val av nyckeltal bör ske
branschvis, medan en kategorisering av stödprocesser och tillhörande nyckeltal kan vara generell för flera
branscher.

11.3 Viktiga faktorer vid beräkning av EEI
De viktigaste faktorerna för att möjliggöra benchmarking av industriers energiprestanda, som
framkommit i både litteratur- och intervjustudien, är dels att jämförelser bör ske på processnivå, dels att
jämförelser bör ske inom respektive bransch. Den föreslagna metoden för beräkning av EEI baseras bland
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annat på dessa premisser, samt på specifik energianvändning, vilket exkluderar ekonomiska faktorer i
beräkningen. Dessutom kräver metoden dataunderlag som är tydligt kategoriserat och kvalitetssäkrat samt
där kategoriseringen behöver vara enhetlig och generell.
Benchmarking på processnivå är viktigt för att jämförelser mellan industrianläggningar ska vara rättvisa.
Detta eftersom industrianläggningar kan skilja sig åt även om de verkar inom samma bransch, men ha
gemensamma processer som liknar varandra. Dessutom öppnar benchmarking på processnivå större
möjligheter för identifiering och lokalisering av energibesparingspotentialer.
Att genomföra beräkning av EEI av företag som verkar inom samma bransch är väsentligt för att även här
få rättvisare jämförelser mellan industrianläggningar. Företag inom olika verksamhetsområden skiljer sig
oftare mer än företag som verkar inom samma bransch, varför benchmarking inom samma bransch skapar
bättre förutsättningar för en rättvisare bedömning av deras energiprestanda.

11.4 Test av föreslagen metod för beräkning av EEI
Genom att beräkna EEI för små och medelstora sågverk och validera resultatet visades att
energibesparingspotentialer genom energieffektivisering kunde identifieras utifrån beräknat EEI.
Beräkningarna utfördes på sågverks inrapporterade energidata med tillhörande energikartläggningar
gjorda i samband med EKC-programmet.
För att möjliggöra beräkning av sågverkens EEI krävdes djupanalyser av de genomförda
energikartläggningarna på varje företag. Detta eftersom beräkning av EEI på detaljerad nivå behöver
energianvändningsdata från flera olika produktionsprocesser och i energidatabasen från EKC-programmet
är alla produktionsprocessers energianvändning summerat till ett enskilt värde.
I djupanalyserna av energikartläggningarna identifierades felaktigheter i inrapporterad
energianvändningsdata. Energibesparingspotentialer från effektiviseringsåtgärder kunde i enskilda
energianvändande processer visa sig vara högre än energianvändningen för samma process. Detta gjorde
att kvalitetsgranskning och korrigering av sågverkens energidata krävdes innan beräkning av EEI kunde
genomföras.

11.5 Framtida studier
Om EEI:t ska kunna användas av industrier, tillsynsmyndigheter och andra aktörer i benchmarkingsyfte
krävs ytterligare validering av metoden. Fortsatt arbete bör testa andra branscher samt göra fler,
noggranna genomgångar av dataunderlaget.
Om ytterligare studier kan validera den föreslagna metoden för beräkning av EEI finns möjlighet att
använda EEI:t som ett verktyg för att identifiera energibesparingspotentialer. Ett beräknat EEI för
industriernas energianvändande processer inom en bransch kan dessutom bli en värdefull databas för
tillsynsmyndigheter att använda i sin verksamhetsstrategi eller för enskilda industriella SMF att identifiera
lämpliga energieffektiviseringsåtgärder.
I appliceringen av den föreslagna metoden identifierades flera felaktigheter i sågverkens inrapporterade
energianvändningsdata. För att motverka liknande fel i framtida program för energieffektivisering inom
industrin behöver större krav på kvaliteten på energikartläggningar ställas. Till detta bör också någon
form av kvalitetsgranskning av inrapporterad energianvändningsdata tillkomma för att ytterligare stärka
tillförlitligheten av industriers energidata. Uppnås detta, visade resultatet i detta examensarbete att det är
möjligt att beräkna ett verkningsfullt EEI.
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Bilaga 1
Inledning av intervjun




Förklaring av syftet med intervjun
o Det är ett forskningsprojekt vid Linköpings universitet. Förklara i stora drag forskningens
syfte.
o Förklaring om varför personen har valts ut för intervju till projektet.
o Förklaring av ämnet vi berör, vilken typ av benchmarking det handlar om och att det kan
vara ett verktyg vid exempelvis tillsyn och att det kan underlätta vid identifiering av
besparingspotentialer vid energikartläggningar.
Be personen berätta om sig själv, yrkesroll och arbetsuppgifter.

Intervjufrågor












Vilka är dina erfarenheter av arbete med energieffektivisering?
På vilket sätt arbetar ni med energieffektivisering (inte inom organisationen utan mot företag)?
Vad är dina erfarenheter av företags arbete med energieffektivisering?
På vilket sätt upplever du att företag arbetar med frågan? Arbetar de proaktivt, följer de trender i
branschen eller gör de enbart det absolut nödvändigaste?
Vad är dina erfarenheter kring benchmarking av företags energianvändning (exempelvis inom en
bransch, inom en koncern, i nätverk eller i egen anläggning över tid)?
På vilket sätt jämfördes i så fall energianvändningen, exempelvis absoluta tal, nyckeltal eller över
tid?
Vilka resultat har du upplevt att företagen uppnår genom benchmarking?
Vilka fördelar ser du i att använda benchmarking som ett sätt att identifiera
energieffektiviseringspotentialer?
Vilka hinder ser du mot att använda benchmarking som ett sätt att identifiera
energieffektiviseringspotentialer?
Tror du att det finns en potential att använda benchmarking för att identifiera
energieffektiviseringspotential?
Vilken nivå skulle ni gärna se att jämförelserna skedde, sektornivå, anläggningsnivå eller
processnivå?
o Vilka svårigheter eller fördelar ser ni med att jämföra på [sagda] nivå?
o Vilka svårigheter eller fördelar ser ni med att jämföra på processnivå?

Avslutning


Vi berättar om vårt förslag. Fråga den intervjuade vad personen anser om detta.
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