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Abstract 

Our nation is dependent on secure energy supply at competitive prices. Even though energy 

efficiency tools are available Sweden hasn’t achieved its full potential. The Swedish industry and 

its energy efficiency is affected by a number of instruments concerning climate and energy, such 

as energy- and carbon taxes, the European emission trading system (EU ETS) and the Swedish 

program for energy efficiency (PFE).   

Optional or obligatory, today there is a difference of opinion concerning the design of energy 

efficiency instruments. This paper focus on the research of energy efficiency instruments in the 

industry and to identify potential opportunities, obstacles and give recommendations of actions 

to improve the energy efficiency. This paper is a part of a project,”Ett energieffektivt samhälle”,   

initiated by the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA).  The research is based 

on interviews with industry related representatives of companies, associations, government 

agencies and other independent operators.  

PFE, EKC, the environmental code, ErP, energy- and carbon taxes, ETS and the Swedish system 

of electricity certificates, influences the energy efficiency work. None of these instruments have 

an overall impact on the industry. PFE and ErP are popular instruments but EKC has to 

improve to be an incentive for the industry.  The environmental code is criticized for its 
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interpretation and enforcement. Competitiveness is adversely affected by taxes and ETS in 

contrary to PFE and EKC. Continuously energy work is only required by PFE and the 

environmental code.  

Both authorities and companies have to provide clear guidelines, follow-ups and the gains to be 

obtained of the energy efficiency work. Authorities have to support critical investments and to 

avoid interfering with the competition on the market. Long-term planning, cost-effectiveness, 

technology neutrality and being a legitimate stakeholder is of vital importance. Companies have 

to provide the financial structure suited for energy efficiency work. They also have to apply a 

continuous and long-term efficiency work, for example by highlighting new ratios and to 

encourage employees to participate in the development process. Collaboration in the form of co-

production between different universities, institutes, lobby-associations and companies have to 

be encouraged to improve knowledge exchange and reduced costs. 

The question is if energy efficiency instruments should be based on “the stick or carrot 

approach”? Research about energy efficiency shows, that a combination of voluntary, mandatory 

and economical instruments is absolutely necessary for a favourable development.  Parts with 

different interests and qualifications demands a number of arrangements that both is a “stick and 

a carrot approach” to a necessary energy efficiency work.  Many of the participants in the study 

underline the importance to address the heterogeneity of the parts otherwise it will disfavour the 

energy efficiency work when the industry moves abroad. Actually the following conclusion could 

be made, that the initial question about the “stick or carrot approach” must be put in a different 

way. About an effective energy efficiency work it’s absolutely necessary to create a combination 

of both “the stick and the carrot” approach and the wider look on the concept energy efficiency. 

It’s most important to have a very well done combination and harmonization of the instruments 

to support the energy efficiency work, the industry and the society at large.  
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Sammanfattning 

Sverige är idag beroende av en säker tillgång till energi och att detta sker till konkurrenskraftiga 

priser. Trots att det finns både ny teknik och styrmedel för energieffektivisering så har inte den 

kostnadseffektiva energieffektiviseringspotentialen realiserats fullt ut. Industrin påverkas av ett 

antal styrmedel inom klimat- och energiområdet, som har relevans för energieffektiviseringar. Det 

handlar t.ex. om energi- och koldioxidskatter, utsläppshandelssystemet, elcertifikatsystem samt 

Programmet för energieffektivisering (PFE).  

Det råder idag en oenighet om styrmedel ska utformas som en morot eller piska för 

energieffektiviseringsarbetet. Detta examensarbete har tillkommit i syftet att undersöka styrmedel 

för att genomföra energieffektiviseringar inom den svenska industrin. Syftet är också att 

identifiera tänkbara möjligheter och hinder samt ge förslag på åtgärder till förändringar för att 

förbättra energieffektiviseringsarbetet. Examensarbetet sker också som en del av Kungliga 

Ingenjörsvetenskapsakademins (IVA) projekt ”Ett energieffektivt samhälle”.  

Undersökningen bygger på intervjuer med företrädare för företag, intresseorganisationer, 

myndigheter och andra oberoende aktörer med koppling till industrin. En litteraturstudie över 

nuvarande styrmedel och dess påverkan på den svenska industrin samt en internationell utblick 

har gjorts.  

Programmet för energieffektivisering (PFE), Energikartläggningscheckar (EKC), Miljöbalken, 

Ekodesign direktivet (ErP), Energi- och koldioxidskatter, Utsläppshandelsystemet (ETS) och 

Elcertifikatsystemet påverkar energieffektiviseringsarbetet inom industrin. Studien har visat att 
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inget styrmedel har en total genomslagskraft på industrins aktörer. Frivilliga PFE med tydliga 

ekonomiska incitament och den tvingande ErP med krav på produkt och märkning anses vara ett 

bra och väl fungerande styrmedel. EKC kan förbättras med större incitament för de deltagande 

företagen. Miljöbalken kritiseras för tolkningsproblem och utdragna tillståndsprocesser. 

Industrins konkurrenskraft påverkas negativt av ökade skatter och ETS medan styrmedel som 

PFE och EKC har en positiv marknadspåverkan. Endast PFE och Miljöbalken har krav på att ett 

kontinuerligt energiarbete. Inget av de studerade styrmedlen är långsiktigt utformade, då det sker 

en kontinuerlig förändring av dessa genom antingen tolkning eller tillämpning.  

Bristfällig kunskap om energieffektiviseringar och den potential som finns för företaget att 

genomföra arbetet är ett stort hinder. En viktig drivkraft är därför att det finns ett tydligt 

informationsincitament där det klart framgår vinster med åtgärden dvs. att målet styr medlet. 

Resursbrister i organisationen, både vad gäller humankapital och av finansiell art, utgör hinder. 

Den främsta finansiella drivkraften för energieffektiviseringsinvesteringar är att det ger en 

avkastning på investeringen, vilket i längden bidrar till ett bättre resultat för företaget. Problem 

med differentierade regler och osäkerheten i att medverka i företagsöverskridande samarbeten är 

ett hinder. Möjligheten till att erhålla konkurrensfördelar, är den främsta drivkraften till ett utökat 

effektiviseringsarbete. Snedvridningar av konkurrensen och kortsiktig planering är hinder. En 

viktig drivkraft till energieffektiviseringslösningar inom energimarknaden är om det ger 

kostnadseffektiva lösningar för företaget och samhället i stort. Vad som är samhällsekonomiskt 

lönsamt är dock inte automatiskt företagsekonomiskt lönsamt. 

Myndigheter och företag behöver tillhandahålla klara och tydliga riktlinjer för 

energieffektiviseringar och uppföljning av arbetets genomförande samt redovisa vilka 

samhällsekonomiska och företagsekonomiska vinster som kan erhållas. Myndigheter måste ge 

stöd till samhällsviktiga investeringar och tillse att dessa inte påverkar konkurrenssituationen på 

marknaden. Långsiktighet, kostnadseffektivitet, teknikneutralitet samt att legitima aktörer deltar i 

processen är andra viktiga faktorer. Företag bör se till att den finansiella strukturen anpassas till 

att prioritera energieffektiviseringsarbetet. Industrin bör eftersträva ett kontinuerligt och 

långsiktighet effektiviseringsarbete genom att t.ex. lyfta fram nya nyckeltal samt att uppmuntra 

anställda att vara delaktiga i utvecklingsprocessen. Samarbeten, i form av samproduktion mellan 

universitet och högskolor, olika forskningsinstitutet, intresseorganisation och de enskilda 

företagen ska premieras för ökat kunskapsutbyte och minskade kostnader vad gäller 

effektiviseringsarbetet. 

Den svenska industrin påverkas således av ett antal styrmedel inom energiområdet. Hinder och 
drivkrafter kan indikera kravnivåer utifrån vilka konkreta åtgärder kan vidtas, som behövs för ett 
framgångsrikt energieffektiviseringsarbete. Viktigt blir att identifiera möjligheter och hinder samt 
att föreslå konkreta åtgärder till förändringar inom olika sektorer. 

Den centrala frågan i denna studie är om styrmedel ska vara utformat som en piska eller morot? 

Forskningen vad gäller energieffektiviseringar visar på att en kombination av frivilliga, tvingande 

och ekonomiska styrmedel behövs för en gynnsam utveckling. Aktörer med skilda intressen och 

förutsättningar kräver en mångfald av åtgärder som både lockar och om nödvändigt pushar 

aktörerna till energieffektiviseringsarbete. Respondenterna delar denna uppfattning men tillägger 

att om inte heterogeniteten bland aktörerna uppmärksammas fullt ut finns en fara att 

energieffektiviseringsarbetet missgynnas när industrin kan komma att utlokalisera till andra delar 

av världen för att undgå tvingande regler eller pålagor. Således kan följande slutsats dras av det 
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anförda nämligen att den initiala frågan om styrmedel som ”piska eller morot” måste 

omformuleras till ett konstaterande. För ett effektivt energieffektiviseringsarbete måste både 

styrmedel i form av piska och morot kombineras och en bredare syn på begreppet 

energieffektivisering ske.  Det viktiga är en anpassning och en väl avvägd kombination av 

styrmedel för att gynna både energieffektiviseringsarbetet, industrin och samhället i stort.  
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Förord  

Energimarknadens spelregler och betydelsen av energieffektiviserande åtgärder har länge 

intresserat mig. Det var därför ett givet val att göra mitt examensarbete utifrån förutsättningarna 

för energieffektivisering på civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi på Kungliga Tekniska 

Högskolan i Stockholm (KTH). Det har varit en bra tid i mitt liv och jag är mycket glad över att 

ha valt KTH med inriktning energisystem. En inriktning som både har gett mig ny kunskap om 

energisystem men också ett intresse för energimarknaden.  

Denna uppsats har tillkommit dels som en del av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins (IVA) 

projekt ”Ett energieffektivt samhälle”, dels som ett led i mina studier vid KTH.  

I detta samanhang så vill jag rikta ett särskilt tack till de, som har hjälpt mig med detta 

examensarbete. Först vill jag tacka mina två handledare Maria Sunér Fleming på Svenskt 

Näringsliv och professor Per Lundqvist på KTH, som under arbetets gång stöttat mig i den 

akademiska processen, gett mig värdefulla råd, men också har låtit mig vara delaktig i det arbete 

som sker om Sveriges framtida energipolitik. Ni har gett mig både nya perspektiv på 

energieffektivisering och ökat mitt intresse för att lära mig mer om energieffektiviseringsarbetet.  

Tack även till IVA:s Jan Nordling, Lina Palm, Tomas Dahlman, Marit Ragnarsson, Leif Rydell, 

Louise Trygg, Thomas Björkman, Magnus Pettersson, Anders Eliasson, David Wiik och Rose-

Marie Ågren, som genom er expertis och råd har gett mig ovärderlig hjälp och nya infallsvinklar 

för arbetet.  

En ovärderlig hjälp angående frågorna kring energieffektiviseringar har jag också haft av 

professor Lars Bergman vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS), som välvilligt låtit mig delta 

vid seminarier på Sveriges Energiekonomiska Förening, tipsat mig om projektet från början och 

gett mig värdefulla råd av vikt för arbetet.   

Slutligen vill jag framföra ett varmt tack till alla de respondenter inom industrin, myndigheter och 

akademin, som varit mig till hjälp under arbetet och välvilligt ställt upp för intervjuer och råd. 

Utan er alla hade inte detta examensarbete kunnat utföras. 

 

Stockholm den 12 augusti 2013 

 
 
 
 
 
…………………………………. 
Claës af Burén 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Att ett effektivt utnyttjande av resurser utgör grunden för ekonomisk tillväxt är allmänt känt. Det 

finns således ett intresse både från politiskt håll och från aktörer på marknaden att åstadkomma 

betydande energieffektiviseringar och därmed uppnå ett bättre utnyttjande av resurserna.  

Trots att det finns både ny teknik och styrmedel för energieffektivisering så har inte den 

kostnadseffektiva energieffektiviseringspotentialen realiserats fullt ut i Sverige. 

(Kunglig.Ingenjörsvetenskapsakademin, 2012). Det har funnits en oenighet kring vilka 

energieffektviseringsåtgärder och styrmedel som kan anses vara samhällekonomiskt lönsamma. 

(SOU 2008:25)  

Den svenska industrin påverkas idag av ett antal styrmedel inom klimat- och energiområdet, som 

har relevans för energieffektiviseringar. Det handlar t.ex. om energi- och koldioxidskatter, 

utsläppshandelssystemet, elcertifikatsystem samt Programmet för energieffektivisering (PFE). 

Målet har varit att täppa till marknadsmisslyckanden och problem.  

Kritik har bl.a. riktats mot antalet styrmedel, då dessa kan komma att överlappa och motverka 

varandra (Mansikkasalo, o.a., 2011). Det är därför viktigt att utröna styrmedlens effekter på den 

svenska industrin, att noga välja styrmedlens inriktning och utformning samt att identifiera 

möjligheter och hinder för att kunna föreslå konkreta åtgärder till förändringar inom industrin i 

syfte att öka energieffektiviseringsarbetet.  

Ska styrmedel vara en morot eller piska för energieffektiviseringsarbetet? Idag råder en bred 

samsyn att det finns stora potentialer till energieffektiviseringar inom industrin.  

1.2 Uppdragsgivare 

Examensarbetet sker som en del av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins (IVA) projekt ”Ett 

energieffektivt samhälle”. IVA är ett oberoende nätverk för kunskapsutbyte och verkar för att 

stimulera kontakter mellan kunskapsområden och över nationsgränser. IVA:s nätverk består idag 

av nära 1 000 ledamöter från näringsliv, högskolor och förvaltning. Genom olika projekt kan IVA 

belysa aktuella frågor för det svenska näringslivet vilket skett t.ex. genom projektet ”Ett 

energieffektivt samhälle”. (Kungl.Ingenjörsvetenskapsakademin, 2012) 

Projektet har som vision att öka den effektiva energianvändningen med 50 procent till år 2050 

och därmed minska hinder och öka incitamenten för att genomföra en kostnadseffektiv 

energieffektivisering i samhället. Förutom denna vision så syftar projektet till att:  

 Identifiera möjligheter och hinder, och föreslå konkreta åtgärder till förändringar inom 
olika sektorer i syfte att öka energieffektiviseringsarbetet. 

 Identifiera nya affärsmodeller och affärsmöjligheter som stimulerar till 
energieffektivisering, samt föreslå konkreta åtgärder.  

 Identifiera möjligheter till energieffektivisering med hjälp av smarta energisystem, samt 
föreslå konkreta åtgärder. 

 Skapa en bredare syn på begreppet energieffektvisering. 
 Genomföra en internationell jämförelse och sammanställa goda exempel på 

energieffektivisering. 

(Kungl.Ingenjörsvetenskapsakademin, 2012) 
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Projektet, som startade under 2012, kommer kontinuerligt att presentera ett antal delrapporter 

och betänkanden med utgångspunkt i de olika delprojekten, där slutrapporten presenteras våren 

2014. Det finns sju delprojekt, vilka gäller industri, bebyggelse, transporter, skogs-och jordbruk, 

smarta energisystem, tjänstesektor, affärsmöjligheter och affärsmodeller. Detta examensarbete 

kommer att fungera som en underrapport eller del av det förstnämnda delprojektet, industri. 

(Kunglig.Ingenjörsvetenskapsakademin, 2012) 

1.3  Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka styrmedel ämnade för att stimulera till genomförande av 

energieffektiviseringar inom industrin. Syftet är också att identifiera tänkbara möjligheter och 

hinder samt ge förslag på åtgärder till förändringar för att förbättra energieffektiviseringsarbetet.  

Syftet med uppsatsen kan sammanfattas i följande frågeställningar: 

 Vilka styrmedel kan användas för att genomföra energieffektiviseringar inom industrin? 

 Vilka drivkrafter eller incitament men också hinder finns? 

 Vilka konkreta åtgärder bör vidtas för att energieffektiviseringsarbetet skall öka?  

1.4 Avgränsningar och definitioner 

Med utgångspunkt i ovanstående syfte och frågeställningar samt då examensarbetet är en del av 

IVAs delprojekt industri, kommer endast industrins energieffektivisering att beröras. Det bör 

dock påpekas att flera av studiens resultat kan ha en generell karaktär och därmed kunna 

användas i andra branscher såsom byggsektorn.  

Det finns även indirekta styrmedel och incitamentsystem såsom trängselskatter mm. som 

undantagits denna studie, då uppsatsens syfte är att studera krav som kan ställas på de styrmedel 

som direkt påverkar den svenska industrin. 

För att skapa bättre förutsättningar för konkreta åtgärder för att öka energieffektiviseringsarbetet 

har en internationell utblick gjort på Danmark, Kina och Japan. Dessa länder har valts, då de 

representerar olika synsätt på styrmedlens utformning.  

I examensarbetet så anges ett antal begrepp där energieffektivitet syftar till förhållandet mellan 

produktionen av en vara/tjänst och tillförd energi för att producera densamma. 

Energieffektivisering är således en förbättring av en befintlig process, där samma insatsvara ger 

större avkastning. Om syftet däremot var att spara energi så är det en energibesparing.  

Eleffektivitet är på liknande sätt kopplat till insatsvaran el och följer samma modell som för 

energieffektivitet. (Energimyndigheten, 2010a) 

Rapporten har utgått från den nationalekonomiska begreppsbilden om en välfärdsmaximering. 

Detta innebär att utgångspunkten är att maximera resursutnyttjandet och att öka effektiviteten av 

energi. Arbetet utgår också från ingenjörsvetenskapen som behandlar implementering av 

vetenskap inom t.ex. system och processer för att förverkliga ett specifikt mål i detta fall 

energieffektiviseringar. (Engineers' Council for Professional Development., 1947) 
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1.5  Disposition 

I detta avsnitt, inledning, beskrivs arbetets upplägg och redovisas hur ämnesvalet leder fram till 

studiens syfte och frågeställning. I avsnittet presenteras avgränsningar, definitioner och arbetets 

disposition. Följande avsnitt i arbetet presenterar metod och inkluderar arbetets ansats, 

diskussion kring vetenskapliga metoder samt hur dessa inverkar på arbetets resultat.  

Under rubrik industrisektorn behandlas de grundläggande förutsättningarna för 

energianvändningen inom industrin i Sverige. Först definieras begreppet industri och anges hur 

begreppet används i arbetet. Därefter behandlas industrins utveckling och dess energianvändning 

över tid. Avsnittet avslutas med en genomgång av den svenska energipolitiken och vilka framtida 

målsättningar som finns för industrin 

Det industriekonomiska teoriavsnittet anger den teoretiska referensramen, som arbetet vilar 

på och behandlar en diskussion kring tematik, olika hinder fördelade på informations-, 

finansmarknads-, innovations- och energimarknadsmisslyckanden, där akademiska teorier 

underbygger varje avsnitt. Även en diskussion om begrepp såsom kostnadseffektivitet, 

samhällsekonomisk lönsamhet samt aktörs- och marknadsteorier innefattas i avsnittet.     

I avsnittet existerande incitamentsystem och styrmedel beskrivs ett antal incitamentsystem 

och samarbeten som påverkar den svenska industrin. Dessa kan delas in i ekonomiska styrmedel 

såsom energiskatter, koldioxidskatter mm, frivilliga avtal såsom energikartläggningscheckar 

(EKC) och Programmet för energieffektivisering (PFE) samt tvingande regler såsom Miljöbalken.  

Efterföljande avsnitt behandlar styrmedlens inverkan på industrin. Här presenters hur 

frivilliga avtal, ekonomiska styrmedel och tvingande styrmedel påverkar och integrerar med 

varandra. 

Avsnittet med rubriken sammanställning av intervjuer redovisar den empiriska 

undersökningen. Här görs en kort presentation av branschindelningen, som följs av resultatet av 

intervjuerna. Empirin är indelad i två huvudkategorier, nämligen branschföreträdare och 

oberoende värderare. Detta då avsnittet anger två perspektiv och en överblick över 

energimarknaden, vilka hinder och drivkrafter som påverkar energieffektiviseringar och redovisar 

dagens styrmedel. 

I kapitlet analys görs en reflektion kring resultatet av den kvalitativa och kvantitativa 

undersökningen vilken då jämförs med det teoretiska ramverket. Genom 

informationsinsamlingen och de teoretiska referensområdena information, finansiell, innovation 

och energimarknadsteori kan flera resonemang underbyggas och analyseras.  En slutanalys görs 

med en sammanställning där synligt fenomen och skeenden presenteras. 

Slutsatser och diskussion är rubriken på den avslutande delen av examensarbetet och 

sammanfattar de viktigaste slutsatserna som framkommit. Detta redovisas utifrån arbetets 

övergripande frågeställningar och avslutas med en diskussion. 
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Bild 2 (Fotolia, 2013) 
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2 METOD 

2.1 Uppgift och forskningsansats 

För att beskriva och inhämta fördjupad kunskap kring styrmedel, hinder och incitamentsystem 

för energieffektiviseringar så har en explorativ studie genomförts.  

Vid en explorativ studie av studieobjektet så kommer kvalitativa studier att användas och 

verkligheten att beskrivas subjektivt. Detta gör att en deduktiv ansats inte är tillämplig, då denna 

tar sin grund i teorin och utifrån denna tolkas verkligheten. Eftersom ett teoretiskt ramverk 

grundat i teorin om styrmedel, hinder och drivkrafter komma att användas så är inte heller en 

induktiv ansats tillämplig, då den använder empirin som grund för att bygga en kunskapsbas runt 

teorin.  

En abduktiv ansats kommer istället att användas, vilket kan ses som en kombination av de 

ovannämnda deduktiva och induktiva ansatserna. Ansatsen grundas både i teori och tidigare 

forskning till stöd för en hypotes eller frågeställning för att sedan insamla empiri inom området. 

Information, som sedan återförs och kompletterar teorin för att bättre kunna beskriva 

verkligheten, vilket kan illustreras i figur 1.(Alvesson, o.a., 2008) 

 

Figur 1 Forskningsmodell för abduktiv ansats (egen källa) 

I detta arbete ligger teorin om styrmedel, hinder och drivkrafter för energieffektiviseringar till 

grund för de intervjuer som genomförs, där den empiri som insamlas återförs och kommer att 

jämföras med den ursprungliga teorin.  

2.2 Datainsamling 

Arbetets primärdata har samlats in utifrån en kvalitativ metod, som baseras på ett antal 

djupintervjuer. Val av denna metod är särskilt lämplig vid undersökning av fenomen eller 

skeenden i organisationer. Metoden gör det lättare att uppfatta olika perspektiv som t.ex. hinder 

eller drivkrafter för energieffektiviseringar inom en organisation. (Yin, 1989)  

Till djupintervjuerna har en semistrukturerad modell används. Den semistrukturerade intervjun 

grundar sig i ett antal standardiserade frågeställningar, från vilka respondenten kan välja. Dessa 

frågeställningar bildar en bas för hur respondenten uppfattar och väljer att beskriva verkligheten. 

(Kvale, 1997) 

Teori 
/tidigare 
forskning 

Fråge- 

ställning 

Empiri 

Resultat 
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En multipel studie som detta är, grundar sig perspektiven kring ett socialkonstruktivistiskt system 

där målet är att beskriva det mänskliga samspel som ligger till grund för de hinder och drivkrafter 

som påverkar införandet av energieffektiviseringar. (Alvesson, o.a., 2008) 

Utöver dessa djupintervjuer och för att erhålla ett bredare perspektiv på frågan så har även ett 

antal seminarier och möten inom energiområdet besökts och under dessa har ytterligare 

information om ämnesområdet erhållits. Dessa seminarier och möten finns angivna i 

litteraturförteckningen  

2.3 Respondenter 

Vid en kvalitativ metod som baseras på djupintervjuer, är det viktigt att en tillräcklig signifikans 

uppnås för empirin, för att generella slutsatser skall kunna dras. Detta ska också vägas dels mot 

tidsramen och dels mot behovet av en djupare analys av empirin (Kvale, 1997).  

För att säkerhetsställa ett tillräckligt underlag samt ge ett så brett synfällt som möjligt så har vikt 

lagts vid att säkerhetsställa urval av respondenter samt branscher. Innan intervjuerna startade så 

gjordes en översiktlig kartläggning av industrins energieffektivisering och de huvudsakliga 

aktörsgrupperna som påverkas och har inverkan på denna. Med hänsyn till ovanstående och 

projektets tidsramar drogs slutsatsen att 27 respondenter skulle vara ett tillräckligt avvägt antal. 

En uppdelning har gjorts i respondenter inom industrin och externa aktörer.  

Respondenter som tillhör kategorin inom industrin har antingen någon form av 

energieffektiviseringsarbete eller företräder industrin i form representanter i intresse- eller 

branschorganisationer.  

Den andra externa kategorin är antingen doktorer, forskare, professorer mm inom akademin eller 

oberoende värderare som representerar tillsynsmyndigheter mm. Uppdelning i kategorier 

redovisas i figur 2 och föreställer de aktörer som påverkar industrin.  

                

 

För industrin 

externa aktörer 

För industrin 

interna aktörer 

Industrin 

Akademin 

Andra 
oberoende 
värderare 

Bransch-
företrädare 

Industri 
aktörer 

Figur 2 Respondentindelning av aktörer (egen källa) 
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För att kunna beskriva den komplexitet och spektrum av förutsättningar inom industrin och hur 

dessa påverkar energieffektiviseringsarbetet har respondenterna valts utifrån om de är verksamma 

inom elintensiva industrier och utifrån företagets storlek. För att kunna studera för- eller 

nackdelar med styrmedel har respondenter från företag som både har deltagit och inte deltagit i 

Programmet för energieffektivisering (PFE) valts ut. Respondenterna fördelar sig då enligt 

följande;  

 

 

 

 

 

 

Tabell 1 Fördelning av respondenter 

Fokus har legat på val av respondenter med liknande organisationsansvar som handhar eller 

arbetar med energifrågor på företaget eller inom organisationen. Detta då målet har varit att 

skapa ett så brett perspektiv som möjligt över för- och nackdelar med styrmedlen. (Kvale, 1997) 

2.4  Intervjuer 

De direkta djupintervjuerna har skett på respondentens arbetsplats eller på en särskild mötesplats. 

I undantagsfall har telefonintervjuer genomförts. En intervjuguide har upprättats med relevanta 

frågor för att säkerhetsställa att respondentens svar antingen skulle bidra till ett samspel mellan 

respondenten och intervjuaren eller till studiens empiri. Även intervjuar- och förväntanseffekten 

har funnits i åtanke vid konstruerandet av intervjuguiden för att kunna ställa så raka frågor som 

möjligt. Varje intervju har inletts med att intervjuaren presenterat projektet och syftet med 

examensarbetet ifråga. (Kvale, 1997)  

En direkt intervju har flera fördelar framför en indirekt intervju, dels kan outtalad information 

som t.ex. kroppsspråk lättare förmedlas och dels kan vid behov mer komplicerade och invecklade 

frågor ställas. En annan viktig fördel är det mellanmänskliga samspelet mellan respondenten och 

dennes medarbetare eller arbetsplatsen i stort kan uppfattas, om den direkta intervjun sker på 

arbetsplatsen ifråga. (Kvale, 1997) 

Som tidigare nämnts har det i undantagsfall genomförts telefonintervjuer. Dessa har uteslutande 

berott på praktiska problem som t.ex. svårigheter att nå respondenten på grund av stora 

geografiska avstånd. Respondenten har kontaktats per telefon och en semistrukturerad intervju 

genomförts. Innan telefonintervjun har respondenten fått ta del av projektet och examensarbetets 

syfte samt en överblick över några av frågorna och intervjuguiden (se bilaga 1)  

De direkta intervjuerna varade 1-1 ½ timme medan telefonintervjuerna genomfördes på 0,5 -1 

timme per gång. Alla intervjuerna transkriberades och lästes, där viktiga citat och perspektiv 

markerades. Svaren sammanställdes och bearbetades även som statistik och diagram. Alla 

respondenter har tillfrågats på vilket sätt de vill figurera i rapporten. De har också informerats om 

att citat och åsikter som finns i datainsamlingen skulle anonymiseras. Att detta citationssystem 

valdes var för att erhålla ett så ocensurerat perspektiv som möjligt.  

Respondenter Antal 

Industrins aktörer (varav PFE)  9 (4) 

Intresseorganisationer 8 

Akademin 6 

Andra oberoende värderare 4 
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Respondenternas svar har således kommit att sammanställas som ”Flera av respondenterna 

ansåg” eller ”En av respondenterna menade”. Det var svaret eller åsikten i sig som var det viktiga 

och inte exakt vilken industriaktör som hade framställt det. Många gånger har respondenterna 

haft liknande åsikter varav ett mer generaliserbart perspektiv erhållits.  

2.5 Validitet och reliabilitet 

För att undvika eller i vart fall minska risken för att systematiska och tillfälliga fel kan uppkomma 

har en undersökning av validitet och reliabilitet gjorts. (Andersen, 2009)  Då arbetet består av 

både en kvantitativ och en kvalitativ del så har båda dessa områden granskats.  

Validiteten i en akademisk undersökning beaktar om rätt data har blivit mätt och om konsekventa 

resultat erhållits och slutsatser kan dras från detta.  (Andersen, 2009) Validiteten i en kvantitativ 

studie bedöms som relativt god då kunskapsbasen kan anses vara god genom att ett antal 

forskningsuppsatser och akademiska avhandlingar har studerats. (Davidson, o.a., 2011)  

Beaktats har en viss brist på teori gällande hur PFE-systemet utvecklats och hur hinder och 

drivkrafter kan kopplas till detta område. För att öka validiteten i resultaten så har triangulering 

använts, dvs. problemet har studerats utifrån flera synvinklar. Källtriangulering har använts då 

respondenter med olika perspektiv har intervjuats. Vidare har observatörstriangulering använts då 

forskare ser på problemet utifrån olika forskningsperspektiv. (Malterud, 1998) 

Gällande validiteten i en kvalitativ studie så finns det en osäkerhet om slutsatser är konsekventa. 

Här handlar validiteten ofta om förståelse eller om korrekt innebörd av intervjun har uppfattats. 

Validiteten kan stärkas med bra instrument, noggrannhet under mätningen samt god 

teoriuppbyggnad. (Davidson, o.a., 2011). I detta fall har det inneburit att flera intervjuer från olika 

aktörer har genomförts, där fenomen som varit genomgående kunnat studeras. Även om en 

multipel studie genomförts så kan det fortfarande diskuteras om urvalet är tillräckligt för att 

kunna dra generella slutsatser.  

Reliabiliteten beskriver själva förfarandet vid datainsamlingen och hur noggrann mätningen har 

varit. (Andersen, 2009 s. 85) Vid en kvalitativ studie uppkommer flera problem som påverkar 

undersökningens reliabilitet. Ett sådant problem kan vara att intervjuaren medvetet eller 

omedvetet styr in respondenten på ”rätt” svar. För att undvika ledande frågor har information 

om studien delgivits respondenterna i god tid innan intervjun. Respondenterna har även getts 

möjlighet att själva få ta del av en sammanfattning av intervjun och kunnat korrigera eventuella 

fel eller missuppfattningar.  

Reliabiliteten vid en kvantitativ undersökning har också en annan fokus, som mer handlar om 

upprepbarhet. Viktig är att undvika s.k. inter-rater reliability, dvs. att mätningen är fri från skevhet 

från utföraren. I detta examensarbete har denna risk kunnat minskas, då kvantitativa data 

inhämtas från ett antal olika källor. Även sammanstämmigheten i resultaten har kunnat 

undersökas, då undersökningarna tagit upp samma forskningsfråga. Det som dock skulle kunna 

förekomma är att mätningarna påverkats av tidsfaktorn, då arbetet genomförts under olika 

tidsperioder. Resultaten av mätningarna visar dock på en samstämmighet och att denna risk kan 

bedömas mindre. (Thunman, 2013) 
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2.6  Analysmetodik 

Resultatet av empiriinsamlingen har analyserats utifrån industrins styrmedel, hinder och 

drivkrafter för att genomföra energieffektiviseringar. Även krav som ska kunna ställas på 

styrmedel har beaktats. Analysen baserats på ett helhetsperspektiv, där hela industrin studeras 

utifrån de ovan nämnda faktorerna. Viktigt har varit att modeller eller slutsatser utvecklats utifrån 

analysen för att kunna få en praktisk genomföring i en hel bransch. Tidigare gjorda rapporter har 

enbart fokuserat på ett visst fallföretag eller en sektor.   

För att kunna beskriva den komplexitet och spektrum av förutsättningar som företagen verkar 

inom och hur det påverkar deras energieffektiviseringsarbete valdes därför ett övergripande 

perspektiv. Förhoppningen är att arbetet ska kunna visa på nya infallsvinklar inom 

energieffektiviseringsarbetet, både för industrin och i samhället i stort.  

För att ge en bra överblick så visade tidigare forskning ett antal huvuddrag vilka kom att kunna 

analyseras utifrån ett antal teoretiska modeller såsom priselasticitet, marginal cost- och agent-

principal problematiken. Den tematiska indelningen har skett utifrån de teoriområden som 

presenterats, information, innovation, finansiell och energimarknadsteori och avslutats med en 

slutanalys.  
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Industrisektorn 
 

 
Bild 3 (Microsoft Office, 2013) 
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3 INDUSTRISEKTORN 

3.1 Industrin och dess definition 

Begreppet industri har många olika definitioner och betydelser beroende på vad som avses och 

vem som tillfrågas. Utifrån Nationalencyklopedin så definieras industri i vid bemärkelse som  

”framställning av produkter genom förädling av råvaror”. (Nationalencyklopedin, 2013). 

Industrin har sin utgångspunkt i förädlandet av råvaror, genom processer och 

produktframställning. Med det svenska samhällets utveckling så har begreppet industri fått en 

vidare definition och andvändningsområde där t.ex. nöjes- eller turistindustrin kommit att 

användas.  Begreppet industri inkluderas som en del av 

något mer specifikt ord, som preciserar vad som avses, 

vilket t.ex. kan vara tillverknings-, gruv- eller 

skogsindustri. 

För att avgöra och definiera begreppet ytterligare kan 

Energimyndighetens definition av industrin användas. 

Myndigheten definierar begreppet utifrån Statistiska 

Centralbyråns (SCB) och Skatteverkets SNI-koder. 

Industrin klassificeras utifrån SNI 10-37 i SNI 2002 och 

i SNI 2007 motsvaras detta ungefär av SNI 05-33. Detta 

medför att bl.a. att tillverkningsindustrin och 

gruvindustrin mm inkluderas. (SCB, 2013) 

3.2  Industrins utveckling i det svenska samhället  

Den svenska ekonomin har lyfts fram som en förebild både i Europa och i resten av världen. 

Särskilt har beaktats en ekonomi, som kännetecknats av låg stadskuld, positiv bytesbalans och en 

högre ekonomisk tillväxt än de flesta länderna i Europa, med 2 procent per capita sedan 1993.  

Den starka bytesbalansen samt den ekonomiska tillväxten i Sverige har till stor del skett genom 

att delar av industrin fungerat som en tillväxtmotor, där t.ex. tillverkningsindustrin haft en årlig 

tillväxt på 5,7 procent  (1993-2010).  Denna positiva utveckling har skett trots den finanskris, som 

med start 2008 kom att drabba stora delar av världen och då särskilt USA och södra Europa. 

Utvecklingen har också skett trots att den svenska industrin har fått ökad konkurrens från 

utvecklingsländer samt Asien. (McKinsey Sverige och McKinsey Global Institute, 2012) 

Den svenska industrin har idag en påtaglig inverkan på den svenska ekonomin, både vad gäller 

förädlingsvärde och i andelen sysselsatta, vilket illustreras i figur 3 och 4. 

 

En svensk näringslivsindex 

(SNI) kod anges på 

registreringsbeviset till 

skatteverket och visar inom 

vilken eller vilka näringsgrenar 

företaget verkar inom. (SCB, 

2013) 
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Figur 3 Sysselsättnings andelar av den svenska ekonomin 2010 (Källa SCB) 

 

Figur 4 Förädlingsvärdes andelar av den svenska ekonomin 2010 (källa SCB) 

Trenden har varit att det skett en kontinuerlig produktivitetsutveckling i Sverige samtidigt som 

antalet sysselsatta har sjunkit. Exempelvis inom tillverkningsindustrin har antalet minskade 

arbetstimmar varit ca 0,4 % per år. Förädlingsvärdet har främst ökat inom telekomindustrin följt 

av transportmedelsindustrin, kemisk industri och maskinindustrin. Som förklaring till detta har 

varit att företagen haft en kommersiell framgång på den globaliserade marknaden, bra 

konkurrenskraft samt förutsättningar inom forskning och utveckling (FOU). (McKinsey Sverige 

och McKinsey Global Institute, 2012)  

3.3 Energipolitiken i Sverige 

Den svenska energipolitiken har under 1900-talet haft sin grund i det behov av en säker tillgång 

till energi och att detta sker till konkurrenskraftiga priser. Under det senaste århundradet har 

elförsörjningen gradvis säkerställts, under första halvan av 1900- talet med utbyggnaden av 

vattenkraft och därefter från slutet av 1940- talet med kraftvärme för att sedan under 1970-talet 

övergå till kärnkraftproduktion. Den sistnämnda satsningen på kärnkraft kom dock att avbrytas i 

och med kärnkraftsomröstningen 1980. Numera har förnyelsebara energikällor såsom vind och 

sol fått alltmer fokus inom politiken. (ÅF, 2011) 

Dagens svenska energipolitik förknippas ofta med landets klimatpolitik. Sveriges energipolitik 

påverkas också till stora delar av EU och de direktiv, som där antas för medlemstaterna att 

implementera. Energitjänstedirektivet (2006/32/EG) och Energieffektiviseringsdirektivet 
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(2012/27/EU) fokuserar på en effektivare slutanvändning av energi samt att uppmuntra till nya 

energieffektiviseringar. EU:s politik kan åskådligöras med tre pelare, vilka är försörjningstrygghet, 

ekologisk hållbarhet och konkurrenskraft 

Energieffektiviseringsdirektivet är ett resultat av 2020 års energimål, där EU:s medlemsländer har 

åtagit sig bindande mål om en 20 procent minskning av användningen av primärenergi fram till 

2020. Energieffektiviseringsdirektivet skulle enligt Energimyndighetens beräkningar för Sveriges 

del innebära att landet kommer att behöva sänka sitt energibehov med ca 75 TWh fram till 2020 

eller 3,6 TWh årligen (Energimyndigheten, 2013a). Sveriges energieffektiviseringspolitik riktar 

främst in sig på sektorövergripande mål för t.ex. näringslivet, offentlig sektor, energibolag och 

fastighetssektorn inom vilka olika åtgärder och styrmedel ska utvecklas eller införas.  

Ett problem vid jämförelser inom landet men även med andra europeiska länder är att direktiven 

ofta innefattar olika ambitionsnivåer, begrepp samt beräkningssätt. Detta medför stora skillnader 

och kan medföra förvirring om vilket mål som gäller och hur olika åtgärder ska jämföras. 

Begreppsskillnader kan det även råda inom enskilda direktiv och mellan länder. Ett exempel på 

detta är begreppen energibesparing och energieffektivisering, som växlande används i 

energieffektiviseringsdirektivet och som innebär två olika effekter. Energieffektivisering är en 

förbättring av en befintlig process, där samma insatsvara ger större avkastning. Energibesparing 

kan däremot leda till lägre avkastning eller nytta när det sker en besparing av insatsvaran och dess 

effekt.  

I Sverige och i övriga EU har det även funnits oklarheter om energieffektivisering är ett mål i sig 

eller ett medel för att uppnå målet med en lägre energinivå. Sverige har sedan länge kopplat ihop 

sin energipolitik med de klimatmål och miljöarbete som finns, vilket även har gett resultat inom 

t.ex. koldioxideffektiviteten. Till skillnad från år 1993, då utvecklingen av BNP och mängden 

koldioxidutsläpp i det närmaste följde varandra, så finns idag ett stort glapp mellan dessa. Sverige 

tillhör idag en av de ledande länderna inom OECD med lägst utsläpp CO2 per BNP, vilket kan 

ses i nedanstående figur 3.  

 

Figur 5 Koldioxideffektivitet källa (IEA, 2010) 
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3.4  Industrins energianvändning 

Den svenska industrins energianvändning uppgår till 148 TWh (2010) och står därmed för 37 

procent av Sveriges slutgiltiga energianvändning. De främsta energibärarna är biobränslen (37 %) 

och el (36 %). Fossila bränslen såsom oljeprodukter, kol, koks och naturgas står för 23 % av 

energianvändningen. En mindre del (4 %) av energimixen kommer från fjärrvärme. Den totala 

energianvändningen har varit relativt stabil under de senaste årtiondena med undantag för en 

kraftig nedgång under finanskrisen 2008-2009, men som senare hämtats upp. Energimixen har 

dock historiskt ändrats en del, då framförallt användningen av el har ökat kraftigt på bekostnad 

av fossila bränslen (Energimyndigheten, 2012a)  

Av industrins energianvändning är det framförallt 

massa- och pappersindustrin som står för merparten av 

den slutgiltiga energianvändningen, (ca 50 %) där de 

främsta energibärarna är el och returlutar. Järn- och 

stålverk (14 %) samt kemisk industri (6 %) är andra 

större energianvändare.  

Vad gäller järn- och stålverken så används främst kol och koks som reduktionsmedel i masugnar 

medan el används till själva smältningsprocessen. Den kemiska industrin använder främst el till 

elektrolys. Verkstadsindustrin svarar för 6 procent av industrins energianvändning medan 

resterande 22 procent delas på övriga branscher som t.ex. gruvindustri, metallverk, jord- och 

stenindustri. Här är det främst fossil energianvändning inom jord- och stenindustrin medan 

metallverk främsta använder el (Energimyndigheten, 2012a). 

För industrin ökade energipriserna år 2011 och då främst av förändringen av skattesatserna. 

Priserna för fossila bränslen har sedan 2005 först ökat, sedan minskat något med lågkonjunkturen 

för att sedan återigen öka till följd av omvärldsfaktorer, vilket visas i nedanstående figur.  

 

 

Figur 6 Reala energipriser för industrin i Sverige inklusive energiskatter, 1986–2011, 
uttryckt i öre/kWh (Nasdaq/OMX Commodities, Svensk Energi, 2013) 

Innan millennieskiftet sjönk först elpriserna för att efter 2002 öka kraftigt. Denna prisförändring 

berodde på produktionstekniska faktorer från kraftbolagen men även att nya skattesatser infördes 

som t.ex. elskatten på 0,5 öre/kWh. (Energimyndigheten, 2012a). Detta har inneburit att den 

konkurrensfördel som den svenska industrin har haft av historiskt låga elpriser och som delvis 

Returlutar är en biprodukt från 

massatillverkning och ur det 

återvinns kemikalier och energi 
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har kunnat bidra till dess ekonomiska tillväxt har minskat i betydelse under de senaste åren. Ett 

exempel på detta är att det svenska elpriset år 2000 låg på en nivå av 16 procent lägre jämfört 

med USA men 10 år senare år 2010 ligger på en nivå av 37 procent högre pris än USA. 

(McKinsey Sverige och McKinsey Global Institute, 2012) 

Det finns flera skäl till denna utveckling av elpriset. Rapporter har hänvisat till de skatter och 

styrmedel såsom t.ex. den utsläppsrättsmarknad som nu finns i Europa medan andra även har 

visat på USA:s skiffergassatsningar som gjort att både gas- och elpriserna har minskat drastiskt 

och som nu bidrar till att rita om den globala energikartan. (Jacoby, o.a., 2012) (McKinsey Sverige 

och McKinsey Global Institute, 2012) (Bergman, o.a., 2013) 

 

3.5 Hinder och drivkrafter för energieffektiviserings-

arbetet inom specifika industrigrenar 

Flera kartläggningar har gjorts av hinder och drivkrafter inom olika specifika industrigrenar. 

Studier har behandlat gjuteribranschen (2004), den energiintensiva massa- och pappersindustrin 

samt den energiintensiva tillverkningsindustrin (2005).   

I rapporten ”Hinder och drivkrafter för energieffektivisering i svensk gjuteriindustri” presenteras 

en undersökning av gjuteriindustrins energieffektiviseringsproblematik. En enkätundersökning 

skickades ut till 28 gjuterier i Sverige, där olika energieffektiviseringsmetoder efterfrågades. 

(Rhodin, o.a., 2004) 

Rapportförfattarna visade på vikten av tillit till informationskällan för energieffektiviseringar, där 

den allra viktigaste informationskällan var kollegor inom branschen och gjuteriföreningen1. Den 

viktigaste drivkraften uppgavs vara att det fanns en eldsjäl inom företaget, som hade både 

ambition och kunskap att genomföra energieffektiviseringarna. Andra viktiga faktorer var att ha 

en långsiktig energistrategi och använda sig av ett miljöledningssystem eller profilering.  Brist på 

kunskap uppgavs vara det största hindret för att kunna genomföra en energieffektivisering. Detta 

gällde både bristande mätning eller effektkontroll och fördelning av kostnader på rätt 

kostnadsställe samt bristande kunskap om energieffektiv teknologi. (Rhodin, o.a., 2004) 

En annan rapport med titeln ”Hinder och drivkrafter för energieffektivisering i svensk industri – 

två fallstudier” (Persson, o.a., 2005) fokuserar på tillverknings- och massaindustrin. Trots 

skillnaden i inriktning på industrier fanns det likheter mellan slutsatserna av vilka hinder och 

drivkrafter som förelåg. Båda industrierna pekade t.ex. på vikten av en eldsjäl i företaget och att 

de företag som hade börjat med sitt energieffektiviseringsarbete oftast hade en ansvarig person. 

Även brist på tid och andra prioriteringar ansågs utgöra ett av de största hindren och då särskilt i 

den icke energiintensiva industrin. Ett annat viktigt hinder var risken för kostnader vid en 

eventuell produktionsstörning. Detta hinder uppfattades främst inom massaindustrin samt de 

företag inom tillverkningsindustrin, som hade kontinuerlig produktion med få produktionsstopp. 

(Persson, o.a., 2005) 

En slutsats från ovan nämnda rapport var vikten av att en energieffektiviseringspotential förelåg 

och att denna både skulle kunna bidra till minskade kostnader och ökad konkurrenskraft för 

företaget. Trots detta så kunde inte studien visa på att effektivare mätning av processerna skulle 

kunna leda till denna energieffektivisering. (Persson, o.a., 2005) 

                                                      
1 Branschförening inom vilka samtliga respondenter var samlade 
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I en doktorsavhandling, ” Towards increased energy efficiency in Swedish Industry”, (2008) av 

Patrik Tholander, förstärktes slutsatserna ytterligare genom forskningen på området. I 

avhandlingen anges att det inom industrin är svårt att genomföra energieffektiviseringar, då 

aktören vill undvika produktionsstopp, saknar tid eller helt enkelt inte prioriterar detta. Andra 

faktorer var avsaknad av kapital och fullgoda produktionslösningar samt tillräckliga kunskaper. 

Författaren uppmärksammade att kunskapsbristen om tidigare inköp kunde anses vara ett 

marknadsmisslyckande och att det därmed vore tänkbart att införa policys på området. 

(Thollander, 2008) 

Störst drivkraft var enligt avhandlingen, förutom den faktiska kostnadsminskningen, om det 

fanns en långsiktig strategi inom energiområdet samt personer med ambition att genomföra 

effektiviseringen. Flera företag i undersökningen saknade stöd för en ”Energy management” även 

om företaget befann sig i energiintensiv bransch (Thollander, 2008)  

Avhandlingen belyste också vikten av att det dels införskaffas relevant information och kunskap 

på området genom energikartläggningar, dels skapas något slags understöd vid själva 

investeringsbeslutet för att ytterligare kunna genomföra mer omfattande 

energieffektiviseringsåtgärder. Andra åtgärder som krävs för en lyckad energikartläggning är 

erfarenhet och kunskap samt sociala förmåga hos aktören. Företagen behöver kunna lita på 

personen för att kartläggningen ska kunna bli framgångsrik. (Thollander, 2008) 
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Avsnittet anger arbetets 

industriteoretiska 
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energieffektivisering.  I 
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olika akademiska teorier, 
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finansmarknads-, 
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marknadsteorier. 
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4 INDUSTRIEKONOMISK TEORI 

4.1 Barriärer  

Tidigare forskning visar på att det finns teknik och metoder för att kunna genomföra 

energieffektiviseringar men att dessa inte fullt ut har använts eller tillämpats, vilket kan bero på 

förekomst av marknadsbarriärer eller hinder. Sett utifrån ett ekonomiskt perspektiv motverkar 

dessa hinder marknaden och gör att t.ex. effektiviseringar som annars skulle ha genomförts nu 

anses ekonomiskt ineffektiva. Detta grundar sig i det nationalekonomiska antagandet att det finns 

s.k. marknadsimperfektioner eller marknadsmisslyckanden i ekonomin och att dessa hindrar en 

perfekt marknad. (Broberg, o.a., 2010)  

Här finns skillnader i synen på dels hur stor tillförsikt som finns till att marknaden fungerar, dels 

vilka teoretiska förutsättningar som ska användas. De flesta är överens om att vid 

marknadsbarriärer och misslyckanden är det lämpligt att sätta in styrmedel, som inriktats på att 

övervinna dessa. (Ejdemo, o.a., 2010) Inom den ekonomiska forskningen har det varit viktigt att 

hitta, analysera och att försöka övervinna dessa barriärer, då det hindrar marknaden från att 

uppnå sin Pareto effektivitet. Pareto effektivitet är en optimal fördelning där ingen omfördelning 

av resurserna kan leda till att en högre nytta (International Energy Agency, 2007) 

Det finns ett antal styrmedel, hinder och drivkrafter som påverkar energianvändningen. För att 

kunna presentera dessa på ett överskådligt sätt har en uppdelning gjorts på informations-, 

finansmarknads-, innovations- och energimarknadsteorier. Denna uppdelning i teorier har sin 

grund i en avhandling om den ekonomiska forskningen på området, där just dessa områden 

nämns. (Ejdemo, o.a., 2010) Detta är dock inte den enda uppdelning som har skett inom 

forskningen utan det finns ett flertal olika uppdelningar och klassificeringar. (IPCC Working 

Group III, 2001)   I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att det inte finns en entydig 

gräns mellan de olika hindren och drivkrafter utan gränserna är relativt flytande. (International 

Energy Agency, 2007) 

Detta arbetes uppdelning har likheter med flera andra studier som har skett på området, t.ex. 

Sorrell et al. Studie från 2000 och Velthuijsens studie från 1995. (Sorrell, o.a., 2000) (Velthuijsen, 

1995) Båda är internationella fallstudier som skett i ett flertal länder men har även använts som 

bas för t.ex. Thollanders avhandling (Thollander, 2008), som väljer att dela in hindren enligt figur 

7.  
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Figur 7 Hinder för energieffektiviseringar egen tolkning av (Sorrell, o.a., 2000) 

Den första kategorin om ekonomiska hinder som inte är marknadsmisslyckanden motiverar inte 

ett införande av en statlig policy. Kategorin fokuserar på hinder som dolda kostnader och risker 

vid t.ex. installation samt att få tillgång till kapital och förstå marknadens heterogenitet.    

Den andra kategorin om ekonomiskt marknadsmisslyckande redovisar påverkan av statlig policys 

och inbegriper brist på information (en typ av imperfekt information), olika kunskapsnivåer 

(ogynnsamma val), egenintresse (relationen chef-underställd) eller det finns olika incitament med 

investeringen. (Jaffe, o.a., 1994) 

Den tredje kategorin om beteendemässiga hinder baserar sitt innehåll på beteendevetenskap och 

bygger på vilken typ av information, hur vi uppfattar den genom vår begränsade rationalitet samt 

hur vi väljer att bli påverkade av den genom t.ex. värderingar eller en tröghet beroende på andra 

rutiner. (Stern, o.a., 1984) 

Den sista kategorin handlar om hur organisatoriska faktorer såsom makt och kultur påverkar 

energieffektiviseringsarbetet inom företaget. Maktbegreppet har fokus på hur mycket makt 

ansvarig för energieffektiviseringar har. Arbetet med energieffektivisering har ofta lägre prioritet 

och ansvarig person andra alternativa arbetsuppgifter, vilket leder till en nedprioritering av 

arbetet. Kulturbegreppet handlar om vilka företagsvärderingar som finns och hur de påverkar 

beslutsfattandet. (Sorrell, o.a., 2000) 

Dessa sätt att visa på energieffektiviseringsarbetet och dess hinder och drivkrafter har 

återkoppling på områdena information, finansiellt, innovation och energimarknad varvid 

uppdelning av teoriområden kommer att ske med utgångspunkt av denna. Nedan presenteras de 

olika teoriområdena som fokuserar på olika teoriperspektiv.   

4.2 Informationsteori  

Ett skäl till varför energieffektiviseringar inte genomförs kan vara informationsproblem. Detta 

problem kan delas upp i två delar, dels brist på information och dels informationsasymmetri 

mellan parter.  
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Brist på information riktar in sig på det behov av information som krävs vid upphandlandet av en 

vara eller tjänst. Det ska sägas att det inte är rationellt att vid varje enskilt tillfälle införskaffa 

fullständig information (Ejdemo, o.a., 2010) Frågan är dock om marknadsbarriärer kan 

uppkomma vid informationssökning t.ex. om informationen inte innehåller s.k. 

transaktionskostnader som uppkommer vid ett ekonomiskt utbyte. Muritshaw (2004) anser att 

dessa transaktionskostnader oftast utelämnas i de beräkningar som görs av 

energieffektiviseringsåtgärder och att potentialen därmed överskattas. (Murishaw, o.a., 2004) 

Andra forskare såsom Gillingham m.fl.(2009) menar att dessa transaktionskostnader är grunden 

till marknadsmisslyckanden, då de ger upphov till asymmetrisk information vid 

transaktionsögonblicket. Dock kan dessa kostnader komma att anses utgöra en positiv faktor då 

det får marknaden att avgöra var det är mest samhällsekonomiskt lönsamt att göra investeringen. 

(Gillingham, o.a., 2009)  

Informationsasymmetri mellan parter uppkommer, då den ena parten besitter annan 

informations- eller kunskapsgrund än den andra. Den aktör som har en mindre informationsbas 

kan inte bedöma vilken tjänst eller produkt som leder till en bättre energieffektivisering. (Ejdemo, 

o.a., 2010) I vissa fall kan det bero på att det är svårt att förmedla vilka faktiska egenskaper den 

aktuella produkten eller tjänsten har. Det kan även innebära att den som är i startgroparna för att 

genomföra en investering undviker detta då det kan vara svårt för andra aktörer att uppfatta dess 

energieffektiviserande effekt, även om köparen kan ha varit villig att betala en premie för 

liknande effekt. Detta har t.ex. kunnat studeras hos bostadsägare som undviker större 

investeringar i åtgärder som medför energieffektivisering då framtida köpare inte nödvändigtvis 

uppfattar fördelarna med en sådan. (Sorrell, o.a., 2004)  

Informationsproblem kan även hänföras till en teori om principal - agent problematik. Denna 

problematik uppstår när en aktör, agenten, får utföra en uppgift eller en tjänst för en annan aktör, 

principalen. Det kan då uppkomma problem när agenten utför uppgiften eller tjänsten på ett sätt 

som inte gynnar principalen. (Murtishaw, o.a., 2006) Teorins utgångspunkt är att både principalen 

och agenten anses arbeta för sitt egenintresse samt att informationsförluster eller olikheter i 

informationstillgängligheten leder till missförstånd och problem, vilket kan illustreras i 

nedanstående figur. (International Energy Agency, 2007) 

 

 

 

 

Figur 8 Modell av Agent/Principal problematiken (egen källa) 
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Ett exempel på hur agent - principalproblematiken fungerar i praktiken är skillnader i hur inköp 

eller energieffektiviseringar kostnadsförs. Skillnaden beror på att den som genomför inköpen eller 

energieffektiviseringarna inte är den som står för kostnaderna eller betalar för energin. Denna 

skillnad har uppmärksammats t.ex. när hyrsvärden (agenten) endast kan genomföra 

effektiviseringar om hyrestagaren (principalen) godkänner en eventuell hyreshöjning.  

(Murtishaw, o.a., 2006) 

Informationsproblematiken kan bero på att parterna emellan har olika mål eller information om 

kontraktet parterna emellan. (Lipsey, 1983) (Eisenhardt, 1989) Det ska dock förtydligas att teorin 

bygger på att agenten är en självständig aktör som verkar i sitt egenintresse på bekostnad av 

principalen. (Sharma, 1997) 

Agent-principalproblematiken kan i sin tur delas upp i två delar, adverse selection och moral 

hazard. Adverse selection handlar om att en av parterna agerar opportunt innan kontraktet 

uppstår, t.ex. att genom sitt kunskapsförsprång påverka den andre aktören i en för denne 

ofördelaktig riktning. (Akerloff, 1970) Moral hazard sker däremot efter det att kontraktet ingåtts 

och kan t.ex. handla om att den ena parten försöker att medvetet undvika sin del av kontraktet. 

(International Energy Agency, 2007) 

4.2.1  Den rationella aktören 

Inom den ekonomiska forskningen finns ett antagande om att aktörer på marknaden fattar 

rationella beslut. Definitionen av rationalitet utgår från att varje aktör agerar utifrån den 

tillgängliga kunskapen som denne har och utifrån detta fattat ett systematiskt och rationellt beslut.  

Begränsad rationalitet 

Rationalitet utgår från tillgänglig kunskap. Beroende på storleken av denna kunskapsmassa 

kommer olika beslut att fattas. Gillingham m.fl. (2009) pekar här på en typ av begränsad 

rationalitet där individer begränsas genom sin kognitiva förmåga och att en del information 

systematiskt väljs bort.   (Gillingham, o.a., 2009) 

Att inneha all information vid varje beslutstillfälle skulle öka den kognitiva bördan som varje 

aktör då måste bära och skulle kunna innebära en ohållbar situation. Därför är det vanligt att ett 

s.k. Heuristiskt beslutsfattande används där perfekt rationalitet (samhällsekonomiskt) frångås för 

att kunna genomföra beslutet. (Ejdemo, o.a., 2010) Detta innebär inte att beslutet inte är ett 

rationellt beslut för den enskilde individen utan att den samhällsekonomiska perfekta 

rationaliteten inte infinns. Detta kan även beskrivas som att aktören frångår sitt mål pga. 

begränsningar i förmågan att behandla information, resurser, uppmärksamhet och tid. (Sorrell, 

o.a., 2000)  

Den individuella förmågan att behandla information 

Gällande rationella beslut finns även teorier om hur individen uppfattar och graderar olika typer 

av information. Mycket av denna forskning handlar om beteendemässiga och psykologiska 

faktorer och att individer oftast väljer att utvärdera varje moment, produkt eller tjänst enskilt. 

Detta gäller även om det ingår i ett större sammanhang eller paket, som skulle kunna anses mer 

rationellt att väga det mot andra alternativ. Även potentiella välfärdsminskningar ger större 

utrymme än eventuella vinster. (Frank, 2008) 
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För att kunna inhämta och tolka information på bästa sätt så finns det ett antal krav eller kriterier 

enligt Sorrell m.fl. (2000)  och tolkats av Person m.fl. (2005). Dessa informationskrav kan delas in 

i fem kriterier (Persson, o.a., 2005) (Sorrell, o.a., 2000) 

Information ska vara;  

 Klar och tydlig 

 Återknytas till tidigare erfarenheter 

 Levande och illustrerad t.ex. i form av bilder, videos eller interaktivt material 

 Specifik och personlig  

 Tillhandahållas nära beslutstillfället 

Det finns även teorier om hur ny information processas och omvandlas till kunskap. När ett 

beslut ska fattas gör individen en bedömning som utgår från nuvarande läge eller en given 

referenspunkt. Utifrån denna referenspunkt värderas de olika alternativen, vilket kan innebära att 

den nivå eller läge som referenspunkten har, får alltför stort inflytande. (Gillingham, o.a., 2009) 

Det gör även att det finns en ovilja att röra sig allt för långt från detta naturliga läge. Extrema 

alternativ väljs bort till förmån för mer närliggande, något som kan betecknas som ”Extremeness 

aversion”. (Simonson, o.a., 1992) Det finns även en tröghet och ett inneboende motstånd mot 

förändringar, då det naturliga läget är det eftersträvade. (Sorrell, o.a., 2000) 

Inte bara tröghet och läge påverkar beslut utan även om en vana uppstår. Det kan t.ex. vara att en 

viss leverantör favoriseras, som använts historiskt sett, framför andra. Även om andra 

leverantörer erbjuder mer fördelaktiga produkter eller tjänster ur energieffektiviseringssynpunkt 

så väljs de bort. Att detta sker beror på det förtroende som parterna emellan byggt upp över tid. 

(Gillingham, o.a., 2009) 

Människan tenderar nämligen att väga informationen utefter vilket förtroende som finns för 

avsändaren.  Förtroendet baseras på tidigare erfarenheter, omständigheter rörande 

informationsögonblicket samt den kollektiva åsikten om den aktuella källan av informationen. 

Sorrell m.fl. (2000)  menar att den personliga informationsöverföringen blir viktigare än den 

allmänna. (Sorrell, o.a., 2000) 

4.3  Finansiell teori 

Energieffektiviseringar kan hindras om det inte finns tillgång till finansiering. Dessa 

finansieringsproblem kan både vara av extern och intern natur.  

Teorin kring den externa finansieringsproblematiken utgår från att det finns brist på kapital att 

tillgå på kapitalmarknaden. Bristen kan bero på att företaget i fråga inte vill öka sin externa 

lånefinansiering, då det skulle kunna påverka företagets värdering negativt på aktiemarknaden. 

Det leder till att även lönsamma investeringar förkastas om aktiekursen påverkas negativt. 

(Sorrell, o.a., 2004)  

Det kan också bero på att investeraren inte fått tillfredsställande information för att kunna bidra 

med kapital. Exempel på denna brist har märkts hos bland annat husägare som inte kunnat få 

tillräckliga lån från sin bank. (Golove, o.a., 1996) 

Den interna finansieringsproblematiken har mindre att göra med misslyckanden på 

kapitalmarknaden utan utgår istället från företagets interna beslut. Det kan bl.a. bero på att 



 

 
 

45 INDUSTRIEKONOMISK TEORI 

företagets ledning väljer att fokusera på andra och för ledningen mer långsiktiga strategiska frågor 

såsom marknadsföring, produkt- och produktionsutveckling. (Decanio, 1994) I den offentliga 

sektorn finns exempel på en tydlig åtskillnad mellan drift- och kapitalbudgetar, vilket innebär att 

”fel” avdelning eller budget får bära kostnaden medan fördelarna och eventuella intäkter hamnar 

i en annan budget s.k. split-incentives. (Gillingham, o.a., 2009)  

Både den externa och interna finansieringsproblematiken tenderar att innebära att 

avkastningskraven på energieffektiviserande åtgärder sätts alldeles för högt i jämförelse med 

andra kostnadsbesparande åtgärder. (Ejdemo, o.a., 2010) Avkastningskraven på 

energieffektiviserande åtgärder bestäms av de diskonteringsräntor som används vid uppställande 

av beräkningarna. Forskning visar på att det är just diskonteringsräntan, vars mål är att utgöra en 

alternativkostnad till projektet, som sätts relativt högt. Anledningen till detta har diskuterats och 

beslutsfattandet ifrågasatts. Frågan har ställts om den framtida avkastningen är alltför osäker eller 

svår att beräkna. (Ansar, o.a., 2009) 

4.3.1  Värderingsmetoder och investeringskalkylering 

Investeringar inom energieffektiviseringsområdet kan innebära ekonomiska konsekvenser och 

påverka betalningsströmmar under en lång tid framöver. Det är därför viktigt att kunna beräkna 

denna framtida avkastning och se hur den förhåller sig till grundinvesteringen.  

 

Figur 9 Investeringskalkyleringens grunder (egen källa) 

 

För att värdera avkastningen eller lönsamheten för ett visst projekt eller energieffektiviserande 

åtgärd finns det därför ett antal värderingsmetoder som kan användas. Tre exempel på dessa är 

nuvärdesmetoden, payback-metoden och internräntemetoden, som behandlas nedan. 

Nuvärdesmetoden  

Nuvärdesmetoden beräknar hur stort värde de framtida betalningsströmmarna har idag med hjälp 

av diskonteringsräntor. Detta sker genom att de framtida betalningsströmmarna diskonteras och 

jämförs med grundinvesteringen. Om nuvärdet av betalningsströmmarna är högre än 

grundinvesteringen så är projektet lönsamt. På detta sätt kan en rangordning ske av vilka projekt 

som ska satsas på. Rangordningen kan dock inte ske om projekten har olika livslängd. Vid en 

jämförelse med andra värderingsmetoder är nuvärdesmetoden mer komplicerad.  

Nuvärdesmetoden är en av de vanligaste metoderna som används vid investeringsbedömning i 

svenska tillverkande företag och inom offentlig sektor. (Persson, o.a., 2007). Formeln för 

metoden är enligt följande;  
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Formel 1 Nuvärdesmetoden 

Där NV = nuvärdet, I = investeringen, p = räntan och n = antal år  

Payback-metoden 

Payback-metoden eller återbetalningsmetoden används för att beräkna hur snabbt en viss 

investering betalar sig självt dvs. investeringskostnaden. Metoden kan användas för att väga olika 

alternativ mot varandra och är den enda av investeringskalkylerna som i sin grund inte består av 

diskonteringsräntor. Den stora fördelen med metoden är dess enkelhet jämfört med de andra 

värderingsmetoderna. Nackdelarna är att det kan vara svårt att exakt veta vad som är en 

acceptabel återbetalningstid och att den inte räknar med eventuell avkastning som sker efter 

återbetalningstidens slut. Formeln ser då ut enligt följande; 

∑    

 

   

 

Formel 2 Payback-metoden 

Där, T = Återbetalningstid och C = In-/utbetalningar per år 

 

Internräntemetoden 

Internräntemetoden bedömer ett projekt eller investering utifrån dess förväntade avkastning. 

Detta sker genom att internräntan beräknas och sedan jämförs med företagets interna kalkylränta 

dvs. företagets avkastningskrav. Fördelen med metoden är att ett avkastningsmått som bestäms i 

procent är enkelt att kommunicera inom företaget. Nackdelarna är att det inte går att rangordna 

projekt efter metoden, då den endast avgör om projektet är lönsamt eller inte. Risk finns att den 

missgynnar långsiktiga projekt genom att avkastningskraven kan vara högre ställda. Metoden 

skiljer inte heller på inlåning och utlåning vilket gör att projekt med större förluster kan ha samma 

internränta som ett annat projekt med lägre förluster samt att internräntan kan vara svår att räkna 

ut. Formeln för internräntemetoden är; 

  ∑
  

       

 

   

   

Formel 3 Internräntemetoden 

Där G = grundinvesteringen, n = antal år, C = in-/utbetalningar per år och IR = internräntan 

4.4 Innovationsteori 

Energieffektiviseringar hindras inte pga. bristen på teknologiska framsteg och innovationer utan 

att dessa inte används i större utsträckning än vad som görs idag. Att teknologiska framsteg och 

innovationer inte kommer flera till del är en orsak till marknadsmisslyckande.  
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I dagens samhälle anses en allt större del av de immateriella resurserna såsom information, patent 

mm. vara en kollektiv resurs. Det innebär både för- och nackdelar för innovativa företag som vill 

genomföra energieffektiviseringar eller utveckla nya teknologier inom området.  

Vid en innovation inom t.ex. energieffektiviseringsområdet sker ett flertal spill-over effekter där 

kunskap om tekniken ”spiller” över till ett flera aktörer och till gagn för samhället i stort. Detta 

sker ofta till en marginell kostnad, något som är positivt för de företag som är mottagare till 

kunskapen och samhället i övrigt medan det företag som själv satsat på forskning och utveckling 

inte kan tillgodogöra sig intäkterna och därmed få kostnadstäckning. Risken finns att de enskilda 

företagen väljer att inte fullfölja eller starta ny forsknings- och utvecklingsarbete på grund av detta 

(FOU) (Jaffe, o.a., 2004)  

Även för en intressent som väljer att investera i ny teknologi finns en risk att missa en del av de 

fördelar, dvs. om inte ”spill-over” effekterna hade funnits. En installation av energieffektiv 

utrustningen hos ett företag ger värdefull information och erfarenheter till andra aktörer på 

marknaden, som då kan utnyttja detta och ”åka snålskjuts” på föregångarnas utvecklingsarbete. 

(Ejdemo, o.a., 2010) 

Denna problematik om informationsdelning som finns inom energieffektiviseringsarbetet kan 

jämföras med den klassiska spelteorins ”icke-nollsummespel och fångarnas dilemma”. Spelteorin, 

som arbetades fram under 50-talet av Merril Flood och Melvin Dresher på RAND, bygger i det 

klassiska exemplet på att det finns två fångar, A och B. Fångarna står inför valet att antingen 

vittna mot den andre eller att hålla tyst. Beroende på vad den andre gör så finns det olika 

straffskalor, något som illustreras i tabell 2. (Hermansson, 1990) 

 

 B håller tyst B vittnar 

A håller 
tyst 

Båda får 1 år A får 3 år 
B går fri 

A vittnar B får 3 år 
A går fri 

Båda får 2 år 

Tabell 2 Fångarnas dilemma 

Tabell 2 visar att det bästa för den enskilde är om personen själv vittnar medan den andra håller 

tyst, vilket skulle innebära att personen själv undgår straff. Bäst för gruppens totala resultat vore 

om båda parter är tysta medan det sämsta vore om båda vittnar. Problemet är att den ene aktören 

inte vet vad den andre kommer att välja att göra. Just detta osäkerhetsmoment skapar dilemmat 

för den enskilde fången och ger en förklaring till varför ett samarbete fångarna emellan om att 

inte vittna inte sker trots att det skulle gynna dem båda. (Hermansson, 1990) 

En utveckling av denna spelteori är vad som händer vid upprepade spel, då aktörerna minns 

tidigare val. Vid en undersökning av vilken strategi som fungerade bäst har Robert Axelrod, en 

amerikansk statsvetare, visat att den bästa spelstrategin är att härma sin motståndares föregående 

drag vilket gör att spelare som inte samarbetar blir bestraffade i nästa runda. (Axelrod, 2006) 

Varje gång en ny spelare tillkommer, som får reda på motståndarens tidigare strategi blir ryktet 

och förtroendet av betydelse för beslutet. Det gör att det finns ett större incitament att samarbeta, 
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då aktören vill maximera sitt eget resultat och förtroende spelar här en stor roll för det framtida 

resultatet. Exempelvis, om två industriföretag funderar på samarbete inom innovation, påverkas 

beslutet av om förtroende finns för den andra partens agerande. Uppdagas att aktören inte håller 

ingångna avtal eller på annat sätt vidtar förtroendeskadliga åtgärder som skulle missgynna 

samarbetet är sannolikheten låg att ett samarbete inleds.   

4.5 Marknadsteori 

Energimarknaden utgörs av ett antal energibärare, såsom t.ex. el, olja, naturgas. Dessa 

energibärare handlas på marknader där det finns både säljare och köpare. Prissättningen grundar 

sig på utbud- och efterfrågekurvor. På en perfekt marknad kan detta skildras enligt följande figur;  

 

Figur 10 Utbud och efterfrågekurva (RE-Econ, 2013) 

Säljaren, vill maximera priset för den aktuella varan och därmed vinsten medan köparen som står 

för efterfrågan vill minimera kostnaden. Det pris och den kvantitet som parterna kan enas om 

innebär ett jämviktspris vilket ändras då t.ex. efterfrågan på varan ökar (se bild). Hur snabbt detta 

pris ändras beror på vilken priselasticitet den aktuella varan eller tjänsten har.  Priselasticiteten 

fungerar därmed som signal. Ju mer priselastisk en vara eller tjänst är desto bättre signalerar den 

eventuella resursbrister eller andra påverkansfaktorer. (Mansikkasalo, o.a., 2011) Teorin om en 

varas pris- eller efterfrågeelasticitet utgår från den grundläggande frågan, vad som händer om 

priset höjs på en vara, hur mycket eller hur många procent ökar eller minskar efterfrågan på 

densamme eller på en angränsande vara/tjänst. (Brännlund, 2011) 
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Figur 11 Priselasticiteter, egen tolkning (Brännlund, 2011) 

I figur 12 illustreras två olika utfall av priselasticiteter. I det första fallet visas en relativt 

prisoelastisk vara. En förändring i pris innebär där en liten förändring i efterfrågan. I det andra 

fallet med en relativt priselastisk vara blir skillnaden i efterfrågan desto större. (Ayers, o.a., 2004) 

Vid en användning av teorin för att se hur en eventuell skatt eller annat politiskt styrmedel skulle 

kunna påverkas, framkommer att i det förstnämnda fallet skulle inte en skatt på t.ex. el få någon 

större påverkan.  I det andra fallet däremot får skatten desto större inverkan, varför det är viktigt 

att veta den aktuella priselasticiteten på en viss vara eller tjänst. 

En förlängning av ovanstående resonemang är användandet av korspriselasticiteter. En 

korspriselasticitetet grundas i hur mycket en vara eller tjänst påverkas om priset på en annan vara 

eller tjänst förändras. Det kan både finnas positiva och negativa samband där utbudet ökar eller 

minskar beroende på den närstående varans prishöjning. Ju högre elasticitet desto större effekt 

har den närstående varans prisförändring. (Nationalencyklopedin, 2013) Det kan t.ex. handla om 

hur dieselanvändningen ökar om bensinpriset ökar, eftersom att om bensinpriset ökar och 

dieselpriset ligger fast, finns det ett incitament att öka dieselanvändningen. (Brännlund, 2013) 

Flera forskare menar att en bidragande orsak till att relevanta energieffektiviseringsmetoder och 

produkter inte används kan härledas till en prissättningsproblematik. De hänvisar till att den 

samhälleliga kostnaden inte reflekteras i de produkter och tjänster som erbjuds på marknaden och 

hänvisar att detta är ett klart problem som främst beror på den politiska styrningen. (Jaffe, o.a., 

1994)  

Att kostnader inte är helt internaliserade innebär även att t.ex. energipriserna blir för låga och att 

incitamenten för att genomföra energieffektiviseringar minskar. Internaliseringen av dessa 

kostnader anses därför vara viktigt, där vissa pekar på införandet av skatter som en möjlig 

lösning. (Ejdemo, o.a., 2010) 

4.5.1  Den samhällsekonomiska nyttan 

Vid utnyttjande av samhällets resurser är det lämpligt att ta i beaktande vilken välfärd som kan 

erhållas och om en samhällsekonomiskt effektiv resursanvändning kan användas. Den 

effektivaste resursanvändningen erhålls då ingen annan fördelning kan erbjuda en högre välfärd. 
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Det är inte lätt att genomföra denna maximering av välfärden, utan i praktiken sker det genom 

successiva politiska steg som ska följa den teoretiska välfärdsmaximeringen. (Johansen, 1969) 

Majoriteten av de styrmedel som redan finns eller som kan komma att införas innebär en kostnad 

antingen för de påverkade företagen i fråga eller för samhället i stort. En ekonomisk analys utgår 

från att minimera dessa kostnader samtidigt som att de positiva effekterna maximeras. Detta kan 

ske antingen direkt eller genom att sidoeffekter gynnas såsom teknisk utveckling. (Mansikkasalo, 

o.a., 2011) Det är även viktigt för styrmedlets legitimitet och i förlängningen förtroendet för 

politiken att kostnadseffektiviteten hålls på en hög nivå så att inte samhällets resurser förslösas. 

(Energimyndigheten , 2005) 

Ett sätt att beräkna ett styrmedels effektivitet är att titta på den marginalnytta som styrmedlet 

innebär. En sådan beräkning grundas i att varje enhet av effektivisering av energi innebär en viss 

typ av kostnad. Om marginalnyttan överstiger marginalkostnaden finns det fortsatta berättigade 

effektiviseringar att göra. (Broberg, o.a., 2010) Det är dock tydligt att ju mer effektiviseringar som 

görs desto högre marginalkostnad krävs för att spara ytterligare en enhet. (Brännlund, o.a., 1998)  

Det behövs därför göras en avvägning och en fördelning mellan flera företag eller aktörer. Hur 

denna fördelning däremot ska ske är svårare att avgöra men kan illustreras med figur 13 där två 

företags marginalkostnader illustreras. (Brännlund, o.a., 1998) 

  

Figur 12 Kostnadseffektiv skatt och nytta, tolkning (Brännlund, o.a., 1998) 

Effektiviteten grundar sig hur den totala reduktionen ska fördelas mellan de olika aktörerna. 

Företag As effektivisering beräknas från vänster till höger medan Bs är från höger till vänster. Ju 

större effektivisering som sker desto större blir marginalkostnaden. Det totala reduktionsmålet är 

längden mellan 0A och 0B, där de båda kurvorna (MCA och MCB) möts är marginalkostnaderna lika 

och ingen omfördelning av effektiviseringsansvaret mellan de både aktörerna behöver ske. 

Marginalkostnaderna är även här lägre än om företag A eller B ensamt hade tvingats bära alla 

kostnader. 

En skatt av typen t* skulle då innebära att om båda aktörerna A och B antas vilja minska sina 

kostnader kommer de att röra sig mot jämviktspunkten Q* och därmed införa de reduktioner 

som krävs för att uppnå reduktionsmålet. Om däremot skatten är högre (t>t*) så skulle 
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reduktionen eventuellt bli större än målet, varvid det är viktigt att eftersträva en noga övervägd 

nivå på skatten. (Energimyndigheten , 2005)   

Om en avvägning inte sker och det från t.ex. politiskt håll beslutas om individuella 

effektiviseringsmål enligt QR blir dessa sämre ur kostnadseffektivitetsynpunkt. Kostnaden för 

denna inte avvägda politik illustreras av area P.  

Det är viktigt att målen är realistiska, att det finns tillräckliga medel för att kunna uppnå dessa mål 

samtidigt som det krävs att det finns minst ett styrmedel som påverkar respektive mål. (Hansen, 

1972)  

4.5.2 Snedvridningar på marknaden 

Förutom att styrmedlet måste vara kostnadseffektivitet är det viktigt att styrmedlet inte innebär 

snedvridningar på marknaden i form av skilda fördelningseffekter eller att konkurrensen 

påverkas. Detta sker om en viss sektor, bransch eller vissa företag undantas från skatter och 

pålagor eller får extra krav genom lagstiftning till nackdel för resterande aktörer på marknaden, 

som då erhåller en större del av reduktionsmålet. (Mansikkasalo, o.a., 2011) 

Det behöver inte automatiskt betyda att alla aktörer på marknaden ska ha exakt samma pålagor 

eller gynnas av exakt samma styrmedel utan mer att varje grupp av aktörer utifrån sin förmåga 

bidrar till det övergripande målet. Det kan t.ex. handla om branscher som upplever en kraftig 

internationell konkurrens eller har svårare att överföra eventuella kostnadsökningar till sina 

kunder. Här finns således ett behov av differentierade styrmedel så att inte marknaden snedvrids. 

(Energimyndigheten, 2007)  

Den globala konkurrensen på marknaden är viktig att poängtera i sammanhanget. Styrmedel i 

form av lagstiftning eller skatter kan leda till en konkurrensnackdel med produktionsminskningar 

som följd. (Energimyndigheten , 2005) Styrmedel kan både ge direkta och indirekta 

fördelningseffekter på marknaden. En höjning av t.ex. koldioxidskatten innebär att de fossila 

elproducerande kraftverken får högre kostnader som i många fall vältras över på deras kunder 

vilket också leder till att industrin får högre kostnader. Sådana indirekta effekter kan därmed göra 

det önskvärt med andra typer av incitament och styrmedel som kan uppväga denna effekt. 

(Energimyndigheten, 2007) 

Inom skatteteorin används ibland begreppet ”optimal beskattning”. Den optimala 

beskattningsteorin utgår från att det inte finns en enhetlig skatt eller regel utan att den 

differentieras mellan olika verksamheter och skattesubjekt. Detta sker utifrån målet att öka den 

ekonomiska tillväxten samtidigt som de negativa effekterna av skatter på samhällsekonomin 

minskas. Det kan dock vara svårt att närmare veta hur exakt denna fördelning ska se ut och att 

det kan krävas mer långtgående kunskap om en bransch än om en enhetlig beskattning skulle ha 

skett. (Riksrevisionen, 2010) 

4.5.3  Den heterogena aktören eller marknaden 

Industrin består av ett flertal sektorer och branscher såsom t.ex. tillverknings- och skogsindustri 

och med skiftande styrmedel, hinder och drivkrafter. Vad som är bra för en aktör eller grupp 

betyder inte automatiskt nytta för andra. Styrmedel för en aktör kan upplevas gynnande och 

skapa incitament för energieffektiviseringar medan samma styrmedel för en annan kan betecknas 

på olika sätt belastande.   
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Industrin kan således betecknas som heterogen och består av en aggregerad grupp av användare 

med skilda beteendemönster och preferenser. Energieffektiviseringspotentialerna kan komma att 

överskattas om detta inte tas med i beräkningarna, dvs. en övertro på att ett styrmedel ger 

eftersträvad effekt. (Golove, o.a., 1996)  

Energieffektiviseringspotentialen betecknar den måluppfyllese som kan ske med vissa 

förutsättningar. Forskning visar på att denna potential kan delas in i tre olika typer vilket kan 

illustreras i figur 13. 

 

 

Figur 13 Potentialtrappa (egen källa) 

 Teknisk potential erhålls genom att använda bästa möjliga teknik som finns tillgänglig på 

marknaden.  

 Ekonomisk potential inkluderar bara de teknologier som ger en positiv avkastning på 

investeringen och påverkas av vilka kalkylmetoder som används.  

 Möjlig potential inkluderar även flera avväganden om nuvarande marknadsförhållanden 

som påverkar både efterfrågan och utbudet av energieffektiviseringsåtgärder. Styrmedel 

kan här komma att få en stor påverkan och minska en del av dessa barriärer och öka 

potentialen.   

(Baudry & Osso, 2007) 

Forskare menar att det skulle vara bättre med ett antal olika styrmedel som beaktar 

heterogeniteten bland aktörer som finns på marknaden. Styrmedel såsom skatter, lagkrav på 

miniminivåer och subventioner bör riktas mot olika delar av verksamheten där det får störst 

effekt.   (Fischer, o.a., 2008) (The theory of pollution policy, 2003) 

Liknande resonemang förs även om huruvida ett enskilt företag kan betecknas som hetero- eller 

homogen enhet, då det finns interna skillnader mellan olika avdelningar eller grupper. Vissa 

forskare menar att interna skillnader t.ex. i produktion, kultur etc. leder till att potentialen är 

mycket lägre än vad som övergripande har ansetts för företaget. (Sorrell, o.a., 2000) 
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Bild 6 (Microsoft Office, 2013) 
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5 EXISTERANDE INCITAMENTSYSTEM OCH 

STYRMEDEL 

5.1 Om styrmedel  

Styrmedel som påverkar marknadens aktörer att genomföra energieffektiviseringar, är t.ex. 

Energikartläggningscheckarna (EKC) och Utsläpphandelsystemet (ETS). Fler styrmedel är för 

närvarande på gång, som i huvudsak innebär en utveckling av de redan befintliga. Exempelvis 

skall Energieffektiviseringsdirektivet (2012/27/EU), som inkluderar en ny version av PFE, och 

EKC, implementeras på den svenska marknaden (Energimyndigheten, 2013a)  

I rapporten ” Målet för energieffektivisering fördyrar klimatpolitiken” så har befintliga styrmedel 

delats upp i ekonomiska och administrativa. De ekonomiska styrmedlen består av skatter och 

subventioner eller handelssystem t.ex. utsläppsrätterna. Till de administrativa styrmedlen hör de 

som påverkar enskilda aktörer på marknaden och där detaljstyrningen är större, vilket kan 

innefatta rapportering, energiledningssystem eller liknande (Broberg, o.a., 2010)   

Uppdelningen är dock grov, vilket även författarna till rapporten medger, och gränsdragningen 

kan vara svår att göra (Broberg, o.a., 2010). Det finns exempel på styrmedel som både inkluderar 

en ekonomisk och en administrativ del. Programmet för Energieffektivisering (PFE) inkluderar 

både en administrativ del i form av införande av ett energiledningssystem och en ekonomisk del i 

form av skattesubventioner.  

Ett annat sätt att dela upp styrmedel på är att utgå från tanken om styrmedlets verkan som 

”morot eller piska”. Verkan som morot kan vara möjligheten till frivilliga avtal som ger 

skattesubventioner medan piska kan vara tvingande regler i miljöbalken. Även denna uppdelning 

kan ha sina begränsningar, då problem uppstår när skatter ska inordnas i tankemodell. Skatten 

kan ses både en morot eller piska vilket utvecklas vidare i kapitel 5.3. Tankemodellen med morot 

och piska illustreras i figur 14.  

 

 

Figur 14 Uppdelning av styrmedel (egen källa) 

 

Nedan görs en presentation av de olika styrmedlen utifrån ovanstående modell.   
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5.2 Frivilliga styrmedel  

Energimyndigheten har valt att inkludera PFE och EKC i sitt förslag till nytt frivilligt 

näringslivspaket. PFE och EKC kan ses som incitament ”en morot” för effektiviseringsarbetet, 

därför kommer dessa avhandlas nedan. (Energimyndigheten, 2013a) 

5.2.1  Programmet för energieffektivisering (PFE) 

Inom industrin finns styrmedel genom Programmet för energieffektivisering (PFE). 

Energiintensiva företag, som frivilligt anslutit sig till projektet, erhåller en skatterabatt på 0,5 

öre/kWh. Bakgrunden till projektet är att Sverige 2004 gjorde en anpassning till EG:s 

energiskattedirektiv vilket därmed höjde den svenska skatten från 0 till 0,5 öre/kWh på 

processrelaterad el. Genom att frivilligt delta i PFE kunde företag undvika denna skatt. 

(Björkman, 2011) 

För företaget börjar programperioden med att analysera och kartlägga energianvändningen. 

Därefter lanserar och certifierar företaget ett energiledningssystem med syftet att kontrollera och 

styra verksamheten till ett kontinuerligt energiledningsarbete med mål och handlingsplaner för att 

påverka energianvändningen. Efter två år ska företaget genomföra sina föreslagna 

effektiviseringar och utvärdera sina rutiner och energiledningssystem. Även om annan energi än 

el minskas är det enbart elanvändningen som programmet påverkar och incitament ges för. För 

att kunna tillgodogöra sig denna skattelättnad enligt PFE behöver företaget genomföra 

eleffektiviseringar som överstiger de årliga energieffektiviseringsarbete som skulle ha genomförts 

utan skattelättnader. (Jonsson, o.a., 2011) 

Resultatet från den första programperioden 2005-2009 visar att de 100 deltagande energiintensiva 

industriföretagen investerat sammanlagt 708 miljoner kronor och genomförde 1247 åtgärder. 

Resultatet blev en eleffektivisering på 1,45 TWh per år. (Björkman, 2011)  

För närvarande pågår en andra programperiod med ca 90 deltagande företag. Programmet är 

under förändring, då det inte ansetts vara förenligt med EUs regler för statsstöd. De deltagande 

företagen kan dock fortsätta programperioden ut och tillgodogöra sig stöden. (Björkman, 2011) 

Det har genomförts ett flertal studier av PFE och dess effekter. I en avhandling från Lunds 

Universitet av (Gustavsson, 2009) framkom, att en av de största fördelarna med programmet var 

att det fungerade som ett startskott för flera företag att ta tag i sina energieffektiviseringsåtgärder. 

När PFE tillämpades inom produktionsprocessen, kom stödsystem, behovsstyrning och 

dimensionering att bli viktiga faktorer. Studien visade också på att energieffektiviseringarna bör 

räknas som procent av den totala energianvändningen och inte som total minskning, då storleken 

på företaget annars får en överordnad betydelse vid mätningarna. (Gustavsson, 2009) 

PFE har framhållits som positivt styrmedel pga. av just frivilligheten och det tydliga ekonomiska 

incitamentet. (Resvik, 2009) Att styrmedlet uppställts generellt har gjort det lättförståeligt och 

fungerat bra. (Mansikkasalo, o.a., 2011) 

Den kritik som ändå har riktats mot PFE om att vara oförenlig med EUs regler har lett till ett 

behov att finna nya incitament för att en kostnadseffektiv energieffektivisering ska genomföras i 

den energiintensiva industrin. Flera aktörer har framfört att ett nytt och utvecklat PFE bör 

utvidgas och omfatta större delar av industrin och även all energi, inte bara el som idag. Det nya 
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PFE kommer att ingå i det näringslivspaket2 som Energimyndigheten har lämnat som förslag till 

implementering av det europeiska energieffektiviseringsdirektivet (Energimyndigheten, 2013a)  

5.2.2 Energikartläggningscheckar (EKC) 

Vid sidan av PFE har Energimyndigheten sedan 2010 erbjudit små- och medelstora företag 

möjlighet att få del av s.k. energikartläggningscheckar (EKC). Företagen måste antingen ha en 

energianvändning över 500 MWh eller vara lantbruk med över 100 djurenheter3. Företagen 

erbjuds möjligheten att erhålla upp till 50 procent eller högst 30 000 kronor av kostnaden för att 

genomföra en energikartläggning. (Energimyndigheten, 2013a) 

T.o.m. juni 2012 hade 520 ansökt om stöd via EKC, dock visar det på en nedåtgående trend där 

allt färre ansökningar kommer in. Nuvarande projekt tar slut 2014 och för tillfället sker likt PFE 

en omförhandling om ett nytt EKC system.  (Energimyndigheten, 2013a) 

I Energimyndighetens preliminära utvärderingsresultat4 framkommer att EKC-stödet hjälpt en 

del företag att överkomma informationsgapet gällande olika energieffektiviseringar men att detta 

inte var statistiskt särkerhetsställt pga. bristande svarsfrekvens och oklarhet i om andra styrmedel 

hade en inverkan. En del företag hade redan gjort kartläggningar och åtgärder utan EKC-stöd 

men pekar på behovet av en kartläggning då det ger ett bättre beslutsunderlag 

(Energimyndigheten, 2013b) 

EKC kommer likt PFE att ingå i det näringslivspaket som Energimyndigheten har introducerat i 

sitt förslag till implementering av artikel 7 energieffektiviseringsdirektivet.5 (Energimyndigheten, 

2013a) 

  

5.3 Tvingande styrmedel 

I Sverige finns det ett antal tvingande styrmedel för energieffektiviseringar som baseras på lagar 

och regler. Bryter marknadens aktörer mot någon av dessa utgår straffansvar. Exempel på 

tvingande styrmedel återfinns i Miljöbalken och Ekodesigndirektivet vilka båda beskrivs nedan.  

5.3.1 Miljöbalken och dess tvingande verkan 

Den svenska miljölagstiftningen utgår framförallt ifrån Miljöbalken, som bl.a. har till syfte att 

främja hållbar utveckling, påverka företags energianvändning och främja energihushållning. 

(Regeringskansliet, 2004) Miljöbalken, som infördes år 1999 (SFS 1999:808) kom att innebära ett 

enhetligt regelverk gällande miljöskydd. Miljöbalkens regler fokuserar på hushållning av olika 

resurser, däribland energi.  (Mansikkasalo, o.a., 2011) 

Då Miljöbalken utformats som en ramlag är reglerna inte specifikt formulerade eller detaljerade 

utan ger utrymme för avvägningar och tolkningar. (Regeringskansliet, 2004) Reglerna fokuserar 

inte på enskilda aktörer på marknaden utan anger övergripande målsättningar. Inte heller anges 

vilken åtgärd som har företräde, bara att hållbar utveckling premieras. För vägledning och 

                                                      
2 Vid skrivandet av detta avsnitt hade inte ett slutgiltigt förslag lagts fram 
3  Djurenhet är en omräkningsfaktor inom jordbruket där ett visst antal individer av en viss ras omräknas till 
djurenheter beroende på fysiska förutsättningar, t.ex. 1 häst = 1 djurenhet men 1 får = 0,15 djurenheter.  
4 En publicerad version av utvärderingsresultatet fanns inte tillgänglig vid detta examensarbetes uppkomst våren 
2013.  
5 Vid skrivandet av detta avsnitt hade inte ett slutgiltigt förslag lagts fram 
 



 

 
 

57 EXISTERANDE INCITAMENTSYSTEM OCH STYRMEDEL 

tolkning finns ett antal av riksdagen framställda miljöpolitiska mål. Avvägning sker alltid i det 

enskilda fallet. (Mansikkasalo, o.a., 2011) 

Miljöbalken påverkar industrins aktörer på följande sätt; 

Hushållning av råvaror, material och energi ska prioriteras samtidigt som kretsloppsprincipen 

med både återanvändning och återvinning ska beaktas. Miljöbalken första kapitlet får sin 

praktiska tillämplig vid tillståndsprövningar av t.ex. industrier där olika delmål alltid ska vägas mot 

en hållbar utveckling. 

 

Miljöbalkens andra kapitel fokuserar på hänsynsregleringarna. Industriföretagen ska verka för att 

motverka företagets negativa effekter på människor och miljö. Reglerna kräver även att ”bästa 

möjliga teknik” ska användas vilket omfattar processer med högre energieffektivitet och 

förnybara energikällor. Här understrycks vikten av att “hushålla med råvaror och energi samt 

utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning”.  (Mansikkasalo, o.a., 2011) 

Hushållning av energi är särskilt viktigt, vilket framgår av lagens förarbete (Prop. 1997/98:45) 

som bl.a. anger att aktörerna kan använda energin ur sitt avfall eller använda bättre processer. 

Hushållning ska vägas mot dess rimlighet och mot dess ekonomiska försvarbarhet och 

praktikalitet. T.ex. behöver inte en aktör köpa den absolut bästa tekniken ur 

energieffektivitetssynpunkt om kostnaden är orimlig. Bedömningen avgörs slutgiltigt av 

miljödomstolen.  

Miljöbalkens nionde kapitel behandlar ”miljöfarlig verksamhet”. Här regleras t.ex. hur 

industriföretag ska gå till väga om deras verksamhet kan innebära föroreningar eller annan 

störning. De företag som bedriver miljöfarliga verksamheter har tillståndsplikt vid start eller 

ändring av verksamhet. Anläggningar delas in i tre kategorier; 

 A-anläggningar har tillståndsplikt som prövas av miljödomstolen. Exempel; 

Massaindustrier 

 B-anläggningar har tillståndsplikt som prövas av länsstyrelsen. Exempel; Större sågverk 

 C-anläggningar kräver anmälan till kommunen Exempel; Bilskrot, vissa 

tillverkningsindustrier 

Utöver dessa kan även andra aktörer med miljöfarlig verksamhet s.k. U-anläggningar som inte 

behöver söka tillstånd eller anmäla sin miljöfarliga verksamhet, exempelvis lantbruk (Länstyrelsen 

i Västra Götalands län, 2013) 

Tillståndsprocessen inleds med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt sjätte kapitlet i 

Miljöbalken. Företagets resurs- och miljöfrågor inklusive eventuella energifrågor kartläggs, 

varefter eventuella förhandlingar samråd sker med remissinstanser. Om tillstånd utfärdas 

tillkommer ett antal villkor som påverkar t.ex. energinivåerna men som skiljer sig åt i de enskilda 

fallen. (Länstyrelsen i Kronobergs län, 2013) Villkoren kan omförhandlas beroende på tekniska 

landvinningar eller regleringar men även om verksamheten byggs ut eller förändras. 

(Mansikkasalo, o.a., 2011) 

Det finns en specialregel för stora och ingripande verksamheter i Miljöbalkens sjuttonde kapitel. 

Dessa verksamheter ska tillståndsprövas av regeringen. Belysande exempel är större 

massaindustrier, stål- och metallverk. Dessa anses ha en verksamhet som särskilt ingriper i de 

tidigare nämnda delmålen om t.ex. energihushållning. Stora energiintesiva anläggningar kan därför 
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påverkas. Ansökningar prövas av regeringen medan miljödomstolen fastställer villkoren. 

Regeringen kan också påverka genom att tillgodose allmänna samhällsintressen.  

 

5.3.2 Ekodesign direktivet (ErP) 

Direktivet om Ekodesign av Energirelaterade produkter (ErP) 2009/1256 infördes år 2009 som 

en revidering av det tidigare energianvändningsdirektivet (EuP 2005). ErP ställer enhetliga krav 

på produkters energimärkning och energiförbrukning. (Lopes, 2010) 

ErP är indelat i krav och märkning. Krav ställs på de produkter som säljs eller marknadsförs 

inom den Europeiska unionen. Produkterna måste uppfylla ett antal minimikrav gällande energi 

för att kunna marknadsföras och säljas inom unionen. Märkning utgår från att ett stort antal 

produkter som finns på marknaden får en energiklassificering, med betyg A-G eller med t.ex. CE, 

Energy STAR eller annan märkning. (Lopes, 2010) 

                              

Bild 7 CE-märkning (Konsumentverket, 2011) Bild 8 Energy-star (IET, 2013) 

 

Bild 9 Energimärkning  (Konsumentverket, 2013) 

 

Målet med ErP är att ineffektiva och resursslösande produkter ska fasas ut till förmån för mer 

energieffektiva sådana. Detta kan tydliggöras genom figur 15 och 16  

                                                      
6 I svensk lag som Lagen om Ekodesign SFS 2008:112, Lagen om märkning av energirelaterade produkter SFS 
2011:721, Förordningen om tillsyn av energianvändande produkter SFS 2009:927 och Förordningen om tillsyn över 
energirelaterade produkter SFS 2011:1022 
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Figur 15 Minimikravens påverkan egen omarbetning av (Lopes, 2010) 

 

Figur 16 Märkningens påverkan, egen omarbetning av (Lopes, 2010) 

Figurerna ovan redovisar direktivets önskande påverkan, där undermåliga produkter som inte når 

upp till miniminivån elimineras. Produkter med god energiförmåga framhålls genom olika 

märkningar. (Lopes, 2010) 

För att upprätthålla ErPs intentioner samt kontrollera att produkterna som marknadsförs 

uppfyller kraven på energiprestanda och märkning, utför Energimyndigheten marknadskontroll. 

Denna kontroll sker på tre olika sätt, nämligen genom tillsyn i butiker och granskning av reklam, 

dokumentkontroller av produkter samt provtagningar av produkter i Energimyndighetens egna 

testlab. (Energimyndigheten, 2013c) Vid brister kan myndigheten besluta om olika typer av 

förelägganden som t.ex. krav på åtgärder och försäljningsstopp. Vid brister kontaktas även andra 

partnermyndigheter runt om i Europa för att säkerhetsställa att alla länder har liknande 

uppföljning av de produktspecifika EU-förordningarna. (Energimyndigheten, 2013d) 
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5.4 Skatter och ekonomiska styrmedel  

Förutom frivilliga styrmedel och tvingande regler finns även skatter och avgifter som påverkar 

den svenska industrin och dess energianvändning. Dessa är energi- och koldioxidskatter samt det 

europeiska ETS systemet.  

5.4.1 Energi- och koldioxidskatter 

Energiskatt belastar brukaren och inte producenten med avgifter på den använda energin och 

regleras i det europeiska energiskattedirektivet (2003/96/EG) och av den svenska lagen om skatt 

på energi (1994:1 776). Energiskatterna är dels bränsleskatter som belastar vissa bränslen som 

används i industriell produktion såsom t.ex. kol och naturgas men inte biobränslen. 

(Mansikkasalo, o.a., 2011) och dels skatt på elektricitet med 0,5 öre/KWh för den el som används 

i produktion.   

Skatten på elektricitet återbetalas till de energiintensiva företagen, som valt att delta i Programmet 

för Energieffektivisering (PFE). (Energimyndigheten, 2013a) Bränsleskatterna har varit föremål 

för undantag, då det funnits en politisk tanke med att minska påverkan på sektorer med högre 

priskänslighet och internationell konkurrens såsom tillverkningsindustrin. Detta medför att 

företag har kunnat undgå många energiskatter medan t.ex. hushåll fått högre sådana. Därigenom 

har störningar kunnat undvikas på ekonomin enligt en optimal beskattningsteori. (Mansikkasalo, 

o.a., 2011) 

Valet av vilka bränslen som utgår med bränsleskatt är en politisk fråga med både miljö- och 

statsfinansiella orsaker. Det har även under oroliga perioder såsom under oljekrisen på 1970-talet 

varit aktuellt utifrån försörjningsskäl medan den alltmer idag kommit att bli en miljöskatt. Den 

gröna skatteväxlingen har här varit en bidragande orsak, då medel från beskattning av fossila 

bränslen förts över till t.ex. lägre arbetsgivaravgifter (Brännlund, 2006) 

Av bränsleskatterna är koldioxidskatten den kanske mest kända. Skatten har till uppgift att 

försöka internalisera de externa kostnaderna för samhället och minska koldioxidutsläppen. 

Sverige har valt att tillämpa den optimala beskattningsteorin, vilket gjort att den internationellt 

konkurrensutsatta industrin betalar en lägre eller ibland 

obefintlig koldioxidskatt. T.ex. har total skattebefrielse 

medgetts vid förbrukning av andra bränslen än bensin 

och högbeskattad olja i industriell verksamhet och som 

omfattas av lagen (SFS 2004:1199) om handel med 

utsläppsrätter. (Skatteverket, 2013a) 

Tillverkningsindustrin har en mer generell 

skattenedsättning där beviljade företag kan få en 

återbetalning av 70 procent av koldioxidskatten. 

Förutom detta kan företag, där skatten motsvarar mer 

än 1,2 procent av försäljningsvärdet för samtliga tillverkade produkter när 70 procent av 

koldioxidskatten dragits av, beviljas ytterligare återbetalningar. (Skatteverket, 2013b) 

Ökade skatter för den konkurrensutsatta industrin har ansetts bli problematiskt om risken finns 

att företag flyttar sin produktion utomlands. En produktion med bibehållna utsläpp skulle kunna 

leda till att större utsläpp av koldioxid flyttas till andra länder. (ITPS, 2008) 

Extern kostnad är när ett åtgärd 

drabbar tredje part t.ex. 

samhället som drabbas av 

utsläpp från en industri 

(Borgström, o.a., 2007) 
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5.4.2 EUs system för handel med utsläppsrätter 

EUs system för handel med utsläppsrätter (2003/87/EG) lanserades år 2005. Systemet kom att 

bli världens största utsläppshandel med 31 deltagande länder både inom och utanför EU och 

utgöra en viktig del av EUs klimatpolitik. (European Commission, 2013) Reglerna är tvingande 

för alla företag med en viss storlek av utsläpp koldioxid. Grunden är i den svenska lagen (SFS 

2004:1199) om handel med utsläppsrätter, om utsläpp av koldioxid (SFS 2004:656) och 

förordningen om utsläpp av koldioxid (SFS 2004:657) (Mansikkasalo, o.a., 2011) 

Den bärande idén är att företag kan köpa och sälja utsläppsrättigheter som ger företaget möjlighet 

att släppa ut en viss mängd koldioxid. Priset sätts utifrån traditionell ekonomisk teori genom ett 

utbuds- och efterfrågescenario. Politiskta beslutat anger tak på hur mycket utsläppsrätter som ska 

finnas i systemet. Detta tak kommer successivt att sänkas ju äldre systemet blir. (European 

Commission, 2013) 

De deltagande företagens utsläpp mäts. Beroende på behov kan företagen antingen köpa fler 

utsläppsrättigheter, spara dessa för framtiden eller sälja dem till andra företag. (European 

Commission, 2013) Genom handelssystemet ges ett ekonomiskt incitament för företag, där de 

billigaste koldioxidreduktionerna idealt skall ske först. (Brännlund, o.a., 1998) 

Likt andra EU regleringar och direktiv har systemet delats in i ett antal handelsperioder, vilket 

illustreras i nedanstående figur:  

  

Figur 17 Utsläppshandelssystemet och dess utveckling tolkning av (Mansikkasalo, o.a., 2011) 

Priserna på utsläppsrättigheterna har varierat mellan ca 7 euro/ton till över 30 euro/ton. Varje 10 

euro intervall innebär en förändring av elpriset på ca 8 öre/kWh. (Svensk Energi, 2013a) Under 

den senaste tiden har kritiken, främst från miljöorganisationer och politiskt håll varit, att priset på 

utsläppsrätterna fallit kraftigt, vilket visas i figur 18.  

2005-07 
• Inledande testfas. 

2008-12  

• Andra perioden kännetecknades av att utsläppsrättigheterna 
omfördelades t.ex. så att de svenska fabrikerna fick en minskning av 
tilldelningen med 10 procent 

2013-20 

• Nu sker en planerad minskning med 21 % av utsläppsrätterna samt 
att all fördelningen sker via auktion. Perioden kommer även att 
inkludera andra växthusgaser som t.ex. kväveoxid samt den tidigare 
undantagna flygindustrin.  (European Commission, 2013) 
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Figur 18 Utsläppsrättspris på Nasdaq OMX ( (Nasdaq/OMX Commodities, Svensk 
Energi, 2013)) 

De fallande priserna kan påverka systemet negativt, då koldioxidreduceringar blir ekonomiskt 

olönsamma. En orsak till de fallande priserna och kraftigt minskat efterfrågan på utsläppsrätterna 

har varit den finanskris som nu råder i Europa. (European Commission, 2013) 

En debatt sker nu inom EU om hur det överskott på utsläppsrätter som finns ska hanteras. Det 

finns en rädsla från politiskt håll om att målen med utsläppsrättssystemet inte kommer att kunna 

uppnås. EU kommissionen har därför valt att fördröja utauktioneringen av vissa utsläppsrätter 

och startat utredningar för om och hur systemet ska förändras. (European Commission, 2013) 

5.4.3 Elcertifikatsystemet 

Elcertifikatsystemet är ett styrmedel som infördes år 2003 genom lagen (2003:113) om elcertifikat 

med syfte att främja användningen av förnybar el. (Svensk Energi, 2013b) Detta system baseras 

på ett samarbete mellan Norge och Sverige, där målet är att öka produktionen av el med 26,4 

TWh fram till 2020. (Energimyndigheten, 2012b) 

Elcertifikatsystemet bygger på idén att de som producerar förnybar el får elcertifikat tilldelade av 

staten. Certifikaten baseras på varje MWh som produceras och kan säljas till elhandelsföretagen 

vilka måste inhandla en viss del genom s.k. kvotplikt i förhållande till sin försäljning. Det är 

endast förnyelsebar primärenergi som kan ge certifikat och t.ex. spillvärme från fossilt bränsle är 

således inte berättigade. (Svensk Energi, 2013b) 

Det är inte bara energibolag som kan delta i systemet utan även t.ex. pappers- och 

massaindustrier genom egna mottrycksanläggningar. Dessa anläggningar kan erhålla en extra 

ersättning för den el som produceras. Elleverantörerna ser till att elräkningen påförs en avgift för 

de ingående elcertifikaten som då tas bort ur systemet. Vissa elanvändare är då tvungna att köpa 

certifikat som motsvara en viss andel av deras elanvändning (Mansikkasalo, o.a., 2011) Aktörer 
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som inte har eller har köpt tillräckligt med elcertifikat tvingas betala böter, vilket då skapar en 

prisbild för certifikaten. (ITPS, 2008) 

Figur 19 hur prisutveckligen på elcertifikaten har varit under de senaste åren; 

 

Figur 19 Prisutveckling elcertifikat angivet som månadsindikator på spotpriset (SKM - 
Svensk Kraftmäkling , 2013) 

Den elintensiva industrin har dock hittills varit undantagen elcertifikatsystemet utifrån den 

optimala beskattningsteorin. (Brännlund, o.a., 1998) Det finns nämligen inte någon motsvarighet 

till det svenska systemet i resten av världen. De svenska elintensiva företagen påförs inte några 

extra kostnader på elräkningen utifrån elcertifikatsystemet, vilket då skulle kunna skapa en negativ 

konkurrens (Mansikkasalo, o.a., 2011) 

Rapporter pekar på att en av fördelarna med elcertifikatsystemet har varit att det stimulerat till att 

investera i elproduktion baserat på restprodukter, då certifikaten inneburit högre elpriser för de 

kvotpliktiga användarna. (Mansikkasalo, o.a., 2011) 

5.5  Internationell utblick om styrmedel 

Internationellt sett finns det olika system för hur styrmedel för energieffektiviseringar ser ut. 

Nedan presenteras ett utdrag av några olika internationella överenskommelser och nationella 

system samt de slutsatser som dragits av dessa.  

5.5.1 Internationella överenskommelser som styrmedel 

De flesta internationella överenskommelser som innehåller styrmedel för energieffektiviseringar, 

utgår från hänsynstaganden till miljön. Exempelvis har EU:s medlemsstater enats om det s.k. två 

graders målet för att inte riskera en farlig påverkan på klimatsystemet (Naturvårdsverket, 2013). 

Målet är att få till stånd ett legalt bindande styrdokument med både krav- och målnivåer som alla 

inblandade parter skulle kunna acceptera. (International Energy Agency, 2013) 

Kyotoprotokollet som slöts 1997 och trädde i kraft 2005 är kanske det mest kända styrdokument. 

Målet är att minska utsläpp av växthusgaser med minst 5,2 procent under perioden 2008-2012. 

Vissa länder har valt ett ännu mer ambitiöst mål, såsom t.ex. inom EU medan andra länder såsom 

”Developing countries” inte krävs på bindande mål. Genom United Nations Framework 

Convention on Climate Change (UNFCC) 18e konferens i Doha 2012 så kom protokollet till viss 

del att förlängas till ytterligare en period 2013-2020. Det senare tillägget till protokollet har inte 

fått samma genomslag som det tidigare. (United Nations , 2012) 

Genom det s.k. ”Cancun Agreement” åtog sig 91 länder egna bindande mål om minskning av 

växthusgaser. Bedömare tror dock inte att dessa mål kommer att uppfylla två graders målet. 
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(UNEP, 2012) Överlag har det varit svårt att införa internationella övergripande regelverk och 

endast i några enskilda fall har detta kunnat ske. Alltfler menar således att stora delar av 

implementeringen och införandet av åtgärder endast kommer att kunna ske på nationell eller 

regional nivå. (International Energy Agency, 2013) 

5.5.2  Danmark har kvotpliktsystem  

 Danmark har likt flera andra europeiska länder valt att införa ett 

kvotpliktsystem. En kvotplikt är lagd på distributörerna av el, gas, 

fjärrvärme och olja. Systemet infördes år 2006 och kom att uppdateras år 

2009. Inom de olika branscherna fastställs vissa energisparmål för de 

kvotpliktiga distributörerna vilka då får krav på måluppfyllelse. 

Distributörerna gör inte själva effektiviseringarna utan dessa sker hos 

slutanvändarna genom t.ex. egna eller specialiserade rådgivningsföretag. 

Om inte det slutanvändande företaget genomför effektiviseringen måste dessa betala ersättning 

till den kvotpliktiga aktören. (Energimyndigheten, 2012c) 

Distributörerna är ansvariga för att dokumentera effektiviseringar som faktiskt sker via t.ex. avtal. 

Till sin hjälp har även distributörerna standardiserade energieffektiviseringsåtgärder med fastlagda 

värden som grund för beräkningarna. (Teknologisk Institut, 2013)  

Vid en jämförelse med andra Europeiska länder som tillämpar ett kvotpliktsystem kan följande 

skillnader framhållas med det danska.  

 Italien och Frankrike tillåter överskottshandel inom kvotpliktsystemet vilket inte 

Danmark gör. 

 Italien har likt Danmark valt att lägga ansvaret på distributörerna medan Storbritannien 

och Frankrike har valt att belasta leverantörerna. (Energimyndigheten, 2012c) 

 Storbritannien inkluderar en socialpolitisk del där 40 procent av insatserna ska riktas till 

mindre bemedlade hushåll och därmed innebära en inkomstöverföring vilket inte 

Danmark gör.  

 Olika beräkningsgrunder innebär svårigheter i jämförelsen mellan tillämpningarna av 

systemen mellan de olika länderna. T.ex. en åtgärd i Storbritannien som innebär 100 kWh 

i effektivisering innebär endast en 10 kWh effektivisering i Danmark.  

För år 2010 gjorde Danmark en effektivisering på 7,05 PJ energi, där häften av effektiviseringarna 

skedde bland företagen och 90 procent av dessa skedde bland landets produktionsanläggningar. 

Kostnaden för användandet av kvotpliktsystemet har beräknats till 850 miljoner DKK årligen 

fördelat på rådgivning och administration bland de kvotpliktiga distributörerna. Ytterligare ca 3,8 

miljarder DKK per år har kostnaden för slutanvändarna uppskattats till (Energimyndigheten, 

2012c) 

Kvotpliktsystem såsom det danska har kritiserats för att det bäst lämpar sig för en fossilbaserad 

byggnadssektor. En utbyggd energitjänstmarknad är en positiv faktor som ofta framhålls dock 

visar jämförelser med länder såsom Sverige och Finland att det inte råder någon skillnad länder 

emellan. (Energimyndigheten, 2012c) 

  

Bild 10 Danmarks flagga 
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5.5.3 Kina har styrmedel genom femårsplaner 

Kinas styrmedel utgår från dess politiska system med femårsplaner. Den 

nuvarande femårsplanen som gäller 2011-2015, anger att industrins 

energiintensitet ska minska med 16 procent (energi per BNP enhet) samt 

att koldioxidsintensiteten ska minska med 17 procent. Utöver detta så 

finns specifika åtgärder samt absoluta tal på hur mycket utsläpp av vissa 

ämnen som får ske. (Tillväxtanalys, 2012) 

Två konkreta mål är t.ex. att optimera föråldrade industriella ugnar och pannor samt att ge 

subventioner till produkter med energibesparande effekter inom t.ex. belysning, motorer och 

fordon. Till stor del bekostas forskning- och utveckling för t.ex. elbilar av de statliga 

investeringsfonderna eller universitet i samarbete med företag. Statliga mål fastställs om att stödja 

teknikutvecklingen inom området genom både investeringsstöd och krav på konsumenterna att 

efterfråga produkten.  (Tillväxtanalys, 2013) 

Kritik har riktats mot att den statliga kontrollen av företag kan hämma framtida innovationer. 

(Wikström, 2012) Kina har dock en fördel av dels att företag väljer att lansera produkter tidigare 

och dels att toleransen mot misslyckanden är större än deras västerländska motsvarigheter 

(Tillväxtanalys, 2013) Överlag är tvingande regleringar vanliga i Kina med t.ex. obligatoriska 

standarder för energieffektiviseringar, förbud mot äldre teknologier osv. Uppföljningen av 

regleringen är däremot mer oklar.  

Det s.k. 10 000-företagsprogrammet är ett av de största initiativen inom näringslivet. Företag får 

anta frivilliga energisparmål vilka sedan innefattas i långsiktiga kontrakt under 5-10 år med staten. 

(Worell, 2011) Till programmet kopplas krav på energirapportering, att en energiansvarig person 

utses på företaget och att energiinventeringar för större företag görs. Vidare erbjuds stöd till 

energieffektiviseringsåtgärder och energiutbildningar och kan liknas vid det svenska PFE. 

Inventeringar sker däremot utifrån aktuella siffror mer än framtida 

energieffektiviseringspotentialer. (IIP, 2012) 

Kina har till skillnad från flesta länder olika prisnivåer på el beroende på energiintensiteten i 

företaget. Ju högre energiintensitet desto högre pris vilket är det omvända mot Sverige. (IIP, 

2013) 

5.5.4  Japan har styrmedel genom frivilliga avtal 

Efter kärnkraftskatastrofen vid Fukushima i mars 2011 och den opinion 

som finns mot kärnkraft har, i kombination med den låga 

självförsörjningsgraden, Japan kraftigt ökat sin import av fossila bränslen. 

Lokala monopolliknande kraftproducenter har gjort att landets elpriser 

ligger över OECD genomsnittet.  (Sullivan, 2013) 

Historiskt har Japans energiåtaganden utgjorts av frivilliga avtal, då det 

funnits en rädsla för att landets konkurrenskraft skulle blivit lidande av om kostnadsnivåerna 

skulle bli för höga. De flesta större åtaganden och program är därför frivilliga såsom ”The 

Keidanren Voluntary Action Plan (VAP)”. I programmet utför industrin både målnivåer och 

kontroller själva. VAP har varit framgångsrikt genom att programmet uppnått de mål som 

Bild 11 Kinas flagga 

Bild 12 Japans flagga 
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fastställts. Det har dock riktats kritik mot systemet, då åtaganden varit alltför generösa mot 

företagen samtidigt som att transperensen skulle behöva ökas. (IIP, 2012) 

Utöver VAP finns det även frivilliga Emission Trading System (ETS) samt ett antal utvecklade 

metoder och hjälpmedel som företagen kan använda sig av. Dessa fokuseras på energiredovisning 

och Energy management med möjligheter till klassificeringar av produkter. (IIP, 2012) 

I forskningsprojekten är det inte ovanligt att både företag (vilket kan inkludera direkta 

konkurrenter), universitet och forskningsstiftelser arbetar sida vid sida. Kritik har riktats mot att 

entreprenörandan är alltför låg i landet och att nästan all innovation, forskning och utveckling 

sker i större företagen eller i ovanstående samarbeten. En orsak kan vara den låga tillgången till 

riskkapital. (Tillväxtanalys, 2013) 
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 Bild 13 (Microsoft Office, 2013) 

Styrmedlens inverkan på industrin 
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6 STYRMEDLENS INVERKAN PÅ INDUSTRIN 

6.1 Frivilliga styrmedel 

Sverige har valt att ha en mix av styrmedel. Detta gör att industrin får tillgång till ”ett 

smörgåsbord” av styrmedel, hinder och drivkrafter.  

Målet med införandet av PFE var att energieffektiviseringar skulle genomföras och innebära 

kostnadsbesparingar för de inblandande företagen. Vid en utvärdering av den första perioden 

2005-2008 hade de 87 deltagande företagen infört 1066 åtgärder till en investeringskostnad av 

0,64 miljarder kronor, vilket gav 1,4 TWh/år i energieffektiviseringar. Merparten av åtgärderna 

hade en återbetalningstid på under 1 år. För att illustrera resultatet så innebar åtgärderna att vid 

ett elpris på 50 öre/kWh kunde en årlig besparing göras på 700 miljoner kronor samt ytterligare 

150 miljoner kronor per år i skattelättnader, att komma de deltagande företagen till godo. 

(Energimyndigheten, 2009a) 

Majoriteten av energieffektiviseringarna skedde inom massa- och pappersindustrin (63 procent 

eller 0,67 TWh). Åtgärder vad gäller effektivisering kopplat till motorer, pumpsystem, fläktar, 

belysning innebar stora effekter men det var främst inom produktionsprocessen som 

avkastningen var störst. Vad gäller 25 procent av åtgärderna gav 50 procent effektiviseringar. Av 

de 87 utvalda företagen hade 21 även inkluderat ytterligare energiåtgärder utöver 

eleffektiviseringar. (Energimyndigheten, 2009a) 

Efter den första programperioden var responsen i stort positiv, särskilt kraven om 

energiledningssystem (ELS), som innebär en kontinuerlig arbetsprocess för 

energieffektiviseringar. (ITPS, 2008) (Demoskop, 2007)  En annan fördel har varit att ELS samt 

subventioner inneburit att företagsledningen premierat programmet. Det kan konstateras att ju 

längre programmet funnits desto mer har fokus skiftat från subventionerna till ELS 

(Mansikkasalo, o.a., 2011) 

Införandet av PFE ansågs även ha skett i rätt tid. Stigande elpriser gjorde att många företag 

startade egna energieffektiviseringsarbeten för att motverka dessa ökande kostnader. (Johansson, 

o.a., 2007)  Ett problem vid utvärderingen av programmet blev dock att kunna fördela vad som 

kunde hänföras till företagens eget arbete och vad som kan bero på PFE. (Miljödepartementet, 

2009)  Faktorer såsom programmets administrativa lätthet genom webbapplikationen bidrog till 

programmets framgångar. (Johansson, o.a., 2007) Utöver detta så var företagen delaktiga under 

PFEs uppbyggnad med möjlighet att stärka konkurrenskraften för de deltagande företagen. (CIT 

Industriell Energianalys, 2008) (Mansikkasalo, o.a., 2011) 

Kartläggningar har visat på behov av finansiella incitament även för att projekt med längre 

återbetalningstid ska anses lönsamma t.ex. vid FoU satsningar. (Mansikkasalo, o.a., 2011) Utöver 

en utökad incitamentsdel har även önskemål framförts om att innefatta andra energiområden 

utöver el samt att inkludera fler företag, även de som inte är energiintensiva. (CIT Industriell 

Energianalys, 2008) 

Kritik har framförts att inte fler företag har anslutit sig till PFE och riktats mot att de finansiella 

incitamenten om 0,5 öre/kWh varit för lågt satta samtidigt som att ELS ansetts varit för kostsamt 

för företagen. (Energimyndigheten, 2010b) Kritik har även gällt att vid energieffektiviseringar har 

dels en högre kalkylränta i vissa fall använts, särskilt vid teknikbyten, dels investeringen kunde 

komma att konkurra med produktflödet eller kvalitén. (Mansikkasalo, o.a., 2011)  
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Energikartläggningscheckarnas mål var att övervinna informationsrelaterade hinder och lyfta 

fram lönsamma energieffektiviseringspotentialer. Energimyndighetens utvärdering visar på att de 

flesta stödbeviljade företagen har en årlig energianvändning på mellan 1,5 och 5 GWh och 

programmet uppges ha gett ett bättre beslutsunderlag, ökat det systematiska arbetet samt bidragit 

till fler åtgärder. Det kan dock vara svårt att särskilja direkta effekter då flera andra styrmedel har 

liknande påverkan samtidigt som vissa företag redan inlett egna energikartläggningar. 

(Energimyndigheten, 2013b) 

Kostnader som kan hänföras till Energikartläggningscheckar (EKC) kan delas in i två delar, 

kartläggningsstöd och investeringsstöd. Energikartläggningsstödet innebar i genomsnitt en 

subvention med ca 24 % där företagen beräknade kartläggningskostnaderna till ca 110 000 kr 

exklusive interna administrativa kostnader.  Den genomsnittliga investeringskostnaden var på 

630 200 kr där planerade åtgärder beräknas ge 406 MWh/år. Totalt innebär det att de 593 

planerade åtgärderna har en total kostnad på 101 miljoner kr och innebär 54 GWh/år.  

(Energimyndigheten, 2013b) 

Kritiken mot EKC har gällt att stödet varit för lågt, de höga administrativa kostnaderna, dålig 

kostnadseffektivitet och konsultosäkerhet. Kostnadseffektiviteten för EKC har ifrågasatts, då 

skillnaden varit stor om de mest kostnadseffektiva energieffektiviseringarna har genomförts eller 

inte hos företagen. Osäkerheten vad gäller konsulter har berott på att flera företag upplevt att 

dessa inte varit trovärdiga, inte lyhörda för företaget eller att samarbetet på annat sätt blivit 

lidande. (Energimyndigheten, 2013b) 

6.2  Tvingande styrmedel  

Sverige har förutom de frivilliga styrmedlen, som kan ses som ”en morot” också ett antal 

tvingade styrmedel såsom Miljöbalken och Ekodesigndirektivet, vilka kan ses som ”en piska” för 

effektiviseringsarbetet.  

6.2.1 Miljöbalken 

Som tidigare angetts är miljöbalken en ramlag som ger utrymme för olika tolkningar. Vidare är 

tillsynen av lagens efterlevnad lagd på både kommunal och regionalnivå medan prövningar av 

rättstillämpning sker i en miljödomstol. 

Kritik har riktats mot dels skillnader i hur tillsynen av industrin utformats och dels hur arbetet 

organiseras. Vissa kommuner bedriver ett ambitiöst arbete medan andra knappt genomför några 

tillsynsärenden alls. Diskussion har därför uppkommit om hur tillsynen ska bedrivas samt på 

vilken nivå denna ska ske. (Christensen, Jonas, 2004) 

När det gäller prövningar är Miljööverdomstolens prejudikat vägledande för hur lagen ska tolkas 

och tillämpas, vilket påverkar industrin.  

Energihushållning är en viktig del av företagets energiarbete och enbart PFE är inte tillräckligt 

styrmedel. Kraven på energihushållningen måste vara rimliga då det gäller att väga dess fördelar 

mot åtgärdskostnaderna. (Mansikkasalo, o.a., 2011)Vad som kan anses vara rimlig kostnad har 

diskuterats. Av domar framgår att kostnader ska vägas mot den nytta som ges och då i form av 

värdet av minskade utsläpp och energiförbrukning. Beroende på det enskilda fallet kan det t.ex. 

mätas i elektricitet eller energi per produktionsenhet eller vilken återbetalningstid åtgärden har.  
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Miljöverdomstolens dom om Mondi Dynäs, MÖD 2008:23 lägger fast att en rimlig 

investeringskostnad ska kunna betalas tillbaka inom dess tekniska livslängd men kraven kan vara 

högre än vad som är rent företagsekonomiskt. I vissa fall kan den samhällsekonomiska nyttan 

väga tyngre än den företagsekonomiska. (Miljötillsyn och Energirådgiving– samverkan i 

energifrågor., 2012) 

I Miljööverdomstolens dom om Scania CV, MÖD 2009:17 anges att även om det finns 

flexibilitetet i hur själva energihushållningsarbetet ska utformas så bör årliga 

energihushållningsplaner utarbetas. Dessa ska bifogas till miljöplanerna som presenteras för 

tillsynsmyndigheten.  

Miljööverdomstolens dom Perstorp Oxo AB, MÖD 2011: 23 lägger fast att bolag ska kunna 

presentera ett program för energihushållning till tillsynsmyndigheter. Bolaget ska även inkludera 

samtliga åtgärder som är tekniskt genomförbara oavsett avskrivningstid. Viktigt är att kunna 

presentera investeringskostnader, återbetalningstider och dess livscykelkostnader. Presentationen 

ska revideras efter beslut av tillsynsmyndigheten eller högst vart tredje år.  

De presenterade domarna från Miljööverdomstolen innebär prejudikat för hur lagen ska tolkas 

och tillämpas, vilket påverkar industrin.  

6.2.2 Ekodesigndirektivet  

Ekodesigndirektivet har sedan det infördes år 2005 överlag mottagits väl av industrin. Majoriteten 

av företagen är överens om nödvändigheten i att skapa en miniminivå för energiprodukter där 

undermåliga produkter rensas bort. (The Centre for Strategy & Evaluation Services LLP (CSES), 

2012) 

Ekodesigndirektivet har genom sin utformning en bred påverkan på ett industriföretag, vilket 

illustreras i nedanstående figur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insatsvaror innebär initiala högre kostnader för industrin då nya material, maskiner och processer 

behöver användas. För produktgrupper med höga kravnivåer har studier visat att upp till 10 

procent av industriföretagets omsättning har använts för sådana kostnader. Inom 

industriföretaget har en ökad administrativ börda även inneburit högre kostnader. Samtliga 

kostnader beräknas dock att minska med både stordriftsfördelar och lärokurvan. Diskussion har 

skett huruvida industriföretag kunnat överföra och belasta konsumenten med de ökade 

kostnaderna. Studier både inom och utanför EU visar dock med få undantag att industriföretag 

tvingats absorbera dessa kostnader. Inom t.ex. hemelektronik finns en tydlig trend med 

Industri 
Produkter Insatsvaror 

Ekodesigndirektivet 

Figur 20 Ekodesigndirektivets påverkan på industrin 
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sjunkande konsumentpriser och ökade producentkostnader.  (The Centre for Strategy & 

Evaluation Services LLP (CSES), 2012) 

Kritik har riktats mot direktivet, då en del miniminivåer har satts för lågt. Detta har fått till följd 

att samtliga produkter klarat miniminivån samtidigt som att inga ytterligare investeringar i 

energieffektiviseringar har gjorts pga. ekodesigndirektivet. En förklaring till kritiken är att EU 

kommissionen, vid införandet av ekodesigndirektivet saknat aktuell produktinformation samt att 

utdragna förhandlingar på upp till sex år fördröjt införandet av aktuella kravnivåer. (The Centre 

for Strategy & Evaluation Services LLP (CSES), 2012) 

När det gäller ekodesigndirektivets negativa påverkan på den europeiska industrins 

konkurrenssituation så har denna överlag ansetts vara av mindre betydelse. Liknande system med 

energimärkningar och kravnivåer finns i flera av EUs största handelspartner såsom USA (Energy 

Star), Kina, Brasilien, Syd Korea, Kanada och Australien. Studier har visat på att länder som först 

införde liknande system såsom Kanada, Korea och USA idag har kylprodukter med bäst 

energianvändning. (The Centre for Strategy & Evaluation Services LLP (CSES), 2012) 
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6.3 Skatter och andra ekonomiska styrmedel 

Skatter och ekonomiska styrmedel såsom utsläppshandelssystemet, energi-och koldioxidskatterna 

samt elcertifikatsystemet beskrivs nedan och hur de har påverkat industrin 

6.3.1 Utsläppshandelsystemet (EU Emission Trading System (ETS)) 

Utformningen av utsläppshandelssystemet ETS har utsatts för kritik bland industriföretagen, då 

systemet har ansetts medföra ökade kostnader och särskilt för de globalt konkurrensutsatta 

företagen. Dessa har ansetts varit utsatta för en orättvis konkurrenspåverkan då konkurrenter 

som inte omfattas av handelssystemet inte haft samma kostnader. (Energimyndigheten, 2010b)  

Denna konkurrenspåverkan förändras över tid, då antalet länder och regioner som själva har eller 

håller på att implementera liknande system förändras. För att illustrera utvecklingen på området 

har nedanstående tabell utformats om utsläppshandelsystemet i världen. 

Tabell 3 Utsläppshandelssystem i världen 

Världsdel  Område Styrmedlens påverkan Status/Start år 

Nord 
Amerika 

Quebec (Canada) Elektricitet och industri 2013 

 Ontario, Manitoba,  
British Columbia  
(Canada) 

Under utveckling 

 Kalifornien (USA) Elektricitet och industri 
 México Inte klart Under utveckling 
 Chile Inte klart Under utveckling 
 Brasilien Inte klart Under utveckling 
Europa Schweiz Elektricitet och industri 2008 

 EU inklusive Norge 
och Island 

Elektricitet, flyg och industri 2005 

Oceanien Australien Elektricitet, flyg, avfall, sjöfart och 
industri 

2012 

 Nya Zeeland Elektricitet, flyg, avfall, sjöfart, 
transportbränsle och industri 

2008 

Asien Kazakstan Elektricitet och industri 2013 
 Korea Elektricitet och industri 2015 
 Tokyo, Saitama 

(Japan) 
Kommersiella fastigheter och 
industri 

2010 och 2011 

 Kina  
Provinserna Guangdong, 
Hubei samt städerna Beijing, 
Tianjin, Shanghai, Chongqing 
och Shenzhen  

Införs under året 2013 

 

Som tabellen visar så medför användningen av olika utsläppsrättssystem skilda incitament och 

styrmedel för industrierna i de olika länderna eller regionerna. (International Energy Agency, 

2013) 

När ensidiga skatter eller andra åtgärder införs inom handelsystemet kan följden bli 

snedvridningar i konkurrensen och att mindre ambitiösa industrier gynnas. Orsaken till detta är 
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att företag som belastas med en skatt, om allt annat är lika, förväntas minska sina utsläpp. Priset 

på utsläppsrätterna på marknaden minskar till följd av den minskade efterfrågan.  Det blir då 

billigare för ett företag som slipper skatten, att släppa ut koldioxid.  Detta har påtalats som 

negativa effekter för svenska företag och missgynna klimatarbetet i stort. (Regeringen, 2012)  

Enskilda länder såsom Frankrike pekas ut att värna den egna industrin samtidigt som andra 

länder såsom Sverige inte gör det. Resultatet kan bli att industrin succesivt flyttar verksamhet från 

Sverige och andra liknande länder till lågkostnadsregioner. (Mansikkasalo, 2010) 

ETS kan både innebära direkta och indirekta effekter för industrins aktörer, vilket illustreras av 

nedanstående figur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Den svenska elintensiva industrin påverkas till större del av indirekta effekter där utsläppsrätterna 

påverkar elpriset. Mindre elintensiva industrier såsom tillverkningsindustrin påverkas direkt av 

ETS.  

Den indirekta effekten beror på att utsläppsrätterna innebär en kostnadsökning vid fossil 

elproduktion. Den har också effekt på elpriset i Sverige då elmarknaden alltmer kommit att 

integreras inom den Europeiska unionen. Den elintensiva industrin som har stora elpriskostnader 

påverkas mer än ett företag med små elkostnader. Studier visar att elefterfrågan till och med är 

enhetselastisk7 för basindustrin som påverkades mest av de indirekta prishöjningarna (Brännlund, 

o.a., 2007) (Mansikkasalo, 2010) 

ETS innebär att länder med en elproduktion som till stor del sker utan fossila bränslen såsom 

Sverige importerar ett högre elpris. Länder med hög andel fossila bränslen påverkas mindre av 

elprisökningen.  Detta bekräftas av studier på den nordiska elmarknaden som visar att en kraftig 

höjning av utsläppspriset skulle innebära en betydande ökning av elpriset, särskilt om kol handlas 

på marginalen där elpriset helt kommer att följa en höjning av utsläppsrättspriset. Detta visar på 

en förmåga som elproducenter har att skicka vidare ökade kostnader till sina kunder inom t.ex. 

industrin (Fell, 2010) 

Utsläppshandelssystemets påverkan på industrin har sjunkit med det låga priset efter finanskrisen 

samt den inledningsvisa stora tilldelningen av utsläppsrätter. Vid Riksrevisionens granskning av 

den europeiska handeln av utsläppsrätter framkom att de nuvarande prisnivåerna inte 

uppmuntrar företagen att investera i ny teknik. Den specifika effekten av ETS kunde dock inte 

fastställas i granskningen. (Riksrevisionen, 2012) 

                                                      
7 En ökning av priset med 5 procent ger en minskning av elanvändningen med 5 procent och att elens andel av de 
totala kostnaderna är konstant 

ETS 

Elpris 

Direkt påverkan 

Indirekt påverkan Elintensiv 

industri 

Tillverknings-

industri 

Figur 21 EU ETS största påverkan på respektive industridel (egen källa) 
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Vid en sammanställning av ETS så pekar studier på att det krävs ett långsiktigt och stabilt, men 

också ett kostnadseffektivt samt ändamålsenligt system för att det ska vara legitimt och 

framgångsrikt. (Mansikkasalo, o.a., 2011) 

6.3.2  Energi- och koldioxidskatterna 

Energiskatterna har enligt Energimyndighetens utredningar visats sig ha en god måluppfyllelse, 

kostnadseffektivitet och kommunicerar behovet av att hushålla med energi. Bränsleskatten, som 

är en koldioxidskatt har även inneburit att efterfrågan på fossila bränslen minskat. 

(Energimyndigheten, 2010a) Bränsleskatterna har dock inte påverkat hela industrin då delar varit 

undantagen denna skatt. T.ex. vad gäller tillverkningsindustrin, som inte belastas med 

bränsleskatt, finns genom koldioxidskatter ändå ett incitament att lämna de fossila bränslena för 

t.ex. biobränslen eller spillvärme.  

Energiskatterna tillsammans med utsläppshandelssystemet innebär idag en högre skattenivå för 

de deltagande företagen än för 20 år sedan. Kritik har framförts mot koldioxidskatten, då den har 

ansetts vara underordnad ETS samtidigt som att det inneburit ökade kostnader för företagen. 

(Brännlund, o.a., 2007) Företag som deltar i ETS undantas från koldioxidskatten. (Skatteverket, 

2013a) 

För en del företag inom industrin har det varit svårt eller till och med omöjligt att ersätta 

användningen av de fossila bränslena med annat. Detta då fossila råvaror ingår i 

produktionsprocessen och påverkar produktkvalitet. (Energimyndigheten, 2010d) 

6.3.3  Elcertifikatsystemet 

Elcertifikatsystemet har som syfte att öka den förnyelsebara energiproduktionen. För industrins 

del kom elcertifikaten att påverka valet av bränslen i t.ex. egna mottrycksanläggningar där det till 

en början skedde en storskalig konvertering till biobränslen. Sedan dess har en allt större 

utbyggnad av vindkraftverk skett (ITPS, 2008) 

På samma sätt som de andra ekonomiska styrmedlen kan elcertifikaten även innebära indirekta 

kostnader för industrin genom högre elpriser. Skillnaden är att elcertifikatsystemet inte innebär 

något påslag på elpriset om inte elleverantörerna gör detta. Den elintensiva industrin är annars 

undantagen skatten och kan därför anses vara subventionerade av andra aktörer på marknaden 

med ca 1,57 miljarder kronor per år fr.o.m. 2013 till 2020. (Energimyndigheten, 2010c)  

Diskussion har skett om den elintensiva industrin verkligen ska vara undantagen 

elcertifikatsystemet. Detta skulle då påverka massa-och pappersindustrin negativt och minska 

elanvändningen samt investeringar i produktionsanläggningarna. (Energimyndigheten, 2010c) Att 

investeringarna minskar kan förklaras genom de ökande kostnaderna som leder till ett lägre 

investeringsutrymme. (Mansikkasalo, 2010) 

6.4 Styrmedlen och deras påverkan  

Naturvårdsverket har i sin rapport ”Industrins energieffektivisering – styrmedlens effekter och 

interaktion” (2011) beskrivit hur styrmedel integrerar med varandra och påverkar ett företags 

energianvändning. Där framkommer att styrmedel bör rikta in sig på att adressera 

marknadsmisslyckanden såsom att inkludera icke-internaliserade externa effekter samt 

informationsbrister. Det är inte nödvändigt att ställa upp några explicita energieffektiviseringsmål 
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ur ett ekonomiskt effektivitetsperspektiv, men att det kan förenkla för marknadens aktörer att 

välja energiegenskaper. (Mansikkasalo, o.a., 2011) 

PFE och ekonomiska styrmedel såsom t.ex. elcertifikatsystemet har även till viss del olika 

infallsvinklar. I vissa undersökningar har det visats att ett undantag från kvotplikten innebär en 

besparing på upp till 4 öre/kWh utan motpresentation. Resultatet av detta blir att incitamenten 

för energieffektiviseringar kraftigt minskas. (Energimyndigheten, 2007b) Studier visar dock att 

trots skattenedsättningen på el så innebär de rapporterade resultaten av PFE en nettobesparing. 

(Mansikkasalo, o.a., 2011) 

I relationen mellan PFE och Miljöbalken redovisas i avhandlingen av (Mansikkasalo, o.a., 2011) 

en del frågetecken. Exempelvis uppstår problem då frivilliga avtal inte kan tillämpas enligt EU-

rätten om de inte görs rättsligt bindande. PFE skulle då kunna ses som ett komplement till 

villkorsreglering. Det vore dock önskvärt om enskilda större industriella anläggningar kunde få en 

individuell prövning. (Mansikkasalo, o.a., 2011) 

Det finns en klar skillnad mellan enklare generella styrmedel, som har en låg individuell 

verkningsgrad men en hög effektivitet, och individuella villkorsregleringar, som har en högre 

verkningsgrad men lägre effektivitet. I detta sammanhang kan även juridiska avvägningar göras, 

då det i praktiken kan komma att innebära en dubbelbeskattning av industrin. Genom skapandet 

av informationskanaler mellan industri och myndighet eller nya riktlinjer vid individuella 

prövningar och frivilliga avtal kan eventuell dubbelbeskattning undvikas och fokus ske på 

framtida teknisk utveckling, spridande av kunskap samt någon form av ekonomiskt incitament i 

form av skattenedsättningar (Mansikkasalo, o.a., 2011) 

Avslutningsvis visar studien att även om energiledningssystem införs för att kartlägga och 

analysera energieffektiviseringspotentialer är det i slutändan energikostnaderna och viljan att 

minska dessa som styr effektiviseringsarbetet. (Mansikkasalo, o.a., 2011) 
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I avsnittet redovisas den 

empiriska undersökningen 

där en kort presentation 

av branschindelningen 

inleder och följs av 

resultatet av intervjuerna. 

Empirin är indelad i två 

de huvudkategorierna 

branschföreträdare och 

oberoende värderare.  
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7 SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER 

7.1 Sammanställning av intervjuer med bransch-

företrädare 

Branschföreträdare delas i detta arbete in i industriaktörer som främst utgörs av 

företagsrepresentanter och industrins intresseorganisationer. För att underlätta för läsaren och 

minska antalet upprepningar så kommer fokus inom varje område och respondentgrupp att ligga 

på det perspektiv eller område som gruppen särskilt har tryckt på eller som tidigare inte har 

anförts av en annan respondentgrupp. Liknande resonemang och åsikter i flera grupper 

behandlas därmed mer översiktligt. 

7.1.1 Verksamheten och industrins utveckling 

Nedan anges en kort beskrivning av respektive företag eller organisation och vad som 

kännetecknar dessa.  

Industriaktörer  

Industriaktörerna verkar inom basindustrin och/eller verkstadsindustrin. Flertalet av företagen är 

världsledande inom sina respektive områden. Samtliga respondentföretag verkar på en global 

marknad och är därmed utsatta för en internationell konkurrenssituation. Sju av respondenterna 

(industriaktör ett-sju) arbetar på koncernnivå medan resterande har sin arbetsplats inom ett 

affärsområde. Nedan illustreras den övergripande koncernens totala omsättning, antal anställda, 

geografisk utsträckning och startår inom parantes.  

 

Tabell 4 Kort översikt av industriaktörerna 

Verksamheterna är överlag koncentrerade till ett kärnområde som t.ex. stålindustri men kan ofta 

innehålla ett antal olika affärsområden. Det kan exempelvis handla om att företaget vill ha 

kontroll över hela processen, från ”ax till limpa”. Detta gäller industriaktör ett, som har 

affärsområden inom både skogsmark, kraft och fabriker för trävaruindustri. Industriaktör tre och 

sju har ett flertal olika affärsområden som bygger på kunskap inom den tekniska industrin.  

Alla industriaktörer förutom industriaktör åtta har en omsättning som överstiger tiotals miljarder 

kronor och industriaktör sju ingår i en större koncern inom stålindustrin.  

Samtliga industriaktörerna har funnits i över 75 år varav flertalet av dem har månghundraårig 

historia. De har alla startats på lokala bruksorter där företagens historia ihop med deras 

framgångar både nationellt och internationellt gör att de alla utrycker att det är en del av den 

svenska framgångssagan. En av de tillfrågade beskrev det vara av vikt att förståelse för den 

Industriaktörer Omsättning (i milj kr) Antal anställda Verksamhet Geografisk uträckning på produktion Grundat

Industriaktör 1 16  420 2 939 Skogsindustri Sverige, Spanien, Storbritannien, 1609

Industriaktör 2 40 436 4 800 Metall Sverige, Finland, Norge Irland 1924

Industriaktör 3 94 084 50 030 Teknisk industri Hela världen 1862

Industriaktör 5 109 994 59 478 Vitvaror Hela världen 1919

Industriaktör 6 6 712 1 700 Metall Hela världen 1747

Industriaktör 7 30 197 12 000 Teknisk industri Hela världen 1883

Industriaktör 8 821 (222 300) 173 (81 622) Stålindustrin Sverige ( Hela världen) 1500 (1907)

Industriaktör 9 296 93 (653) Verkstadsindustri Sverige (samt Spanien) 1590 (1929)
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traditionella industrin och vad den faktiskt har inneburit för landet. Utan skog-, gruv- och de 

andra tyngre industrierna så skulle aldrig företag såsom Volvo, ABB m.fl. ha funnits. Genom att 

dessa bolag har tryggat en stark hemmamarknad har nyare företag kunnat bygga upp egna 

multinationella företag.  

Industriaktörerna ett till och med tre, sex, åtta och nio beskriver sig som energiintensiva företag 

där energin är en av de viktigaste råvarorna inom produktionen. Företag ett till och med tre och 

sex har också varit med i Energimyndighetens Programmet för Energieffektivisering (PFE). De 

andra företagen har inte varit delaktiga i PFE men anser ändå att begränsade energikostnader är 

av hög prioritet. 

De sju första industriaktörerna är alla börsnoterade på Nasdaq OMX i Stockholm. Industriaktör 

åtta är registrerad i Bombay där den är en del av ett större konglomerat som sedan starten varit 

familjeägt. Av de sju industriaktörerna på Nasdaq OMX Stockholm så har både industriaktör ett, 

tre, fyra, sex och sju starka ägare. Varken den sista industriaktören eller dess koncernmoder är 

börsnoterade utan privatägda av en företagsgrupp.  

 

Industrins intresseorganisationer 

Industrins intresseorganisationer har en exponering mot olika branscher och inriktningar. Här 

samsas små och medelstora företag med de riktigt stora. Målet är i samtliga fall att representera 

sina medlemsföretag och verka för en förbättring av deras villkor. På samma sätt som med 

industriaktörerna så presenteras en övergripande sammanfattning i tabellen nedan. 

Utgångspunkten är i antalet medlemsföretag, anställda och om organisationen är branschspecifik 

eller inte.  

Tabell 5 Kort översikt av industrins intresseorganisationer 

Intresseorganisationer Antal 
medlemsföretag 

Antal Anställda Branschspecifik 

Intresseorganisation 1 60 000 140 Nej 

Intresseorganisation 2 3600 100 Nej 

Intresseorganisation 3 304 35 Ja 

Intresseorganisation 4 1730 5 Ja 

Intresseorganisation 5 23 27 Ja 

Intresseorganisation 6 1400 30 Ja 

 

Trots att alla intresseorganisationer har liknande syfte så finns det stora skillnader i verksamhet 

och fokusområden. Den första intresseorganisationen är ojämförligt störst av de sex och har 

således mest resurser att genomföra sitt påverkansarbete. Det gör att intresseorganisationen kan 

ha personal avdelad för specifika ändamål som t.ex. energi. Intresseorganisation fyras personal får 

mer övergripande uppgifter. Det ska dock tilläggas att även om intresseorganisationen ett och två 

har större resurser än de andra, så har de även mångdubbelt fler medlemsföretag och 

arbetsområden.  

Intresseorganisationerna kan delas in i två specifika grupper, dels branschspecifika såsom 

branschorganisation tre till sex och dels intresseorganisationer såsom ett och två. Med 

branschspecifik menas att organisationen arbetar för branschen eller sektorns bästa. Dessa 
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branschorganisationer tar ett direkt ansvar för den specifika branschen och utvecklingen av denna 

medan de andra intresseorganisationerna har en mer övergripande målsättning.  

Intresseorganisation tre representerar relativt få medlemsföretag. Den genomsnittliga 

medlemsföretaget är däremot större i både omsättning och personal än de andra 

intresseorganisationerna. Intresseorganisation fyra har en större andel mindre medlemsföretag 

med 1-10 anställda.  

De två intresseorganisationerna ett och två har även medlemsföretag som är med i både deras 

intresseorganisationer men som också är medlemmar i andra branschspecifika organisationer. Det 

finns även ett korssamband mellan intresseorganisationerna, då intresseorganisation nummer två, 

tre, fem och sex är medlemmar i organisationen ett.  

 

7.1.2 Industrins energisituation 

Energieffektiviseringar grundar sig i branschens specifika förutsättningar. För att kartlägga detta 

ställdes frågor till respondenterna rörande energimarknadens utveckling, industrins 

konkurrenssituation och om branschspecifika förutsättningar.  

 

Industriaktörer  

Respondentgruppen angav att industrin behöver delas in i två delar, då det är viktigt att skilja på 

den energiintensiva industrin och tillverkningsindustrin.   

För den energiintensiva industrin måste fokus ligga på att se energin som en viktig råvara. Alltför 

sällan uppmärksammas att ändringar i 

produktionsprocessen måste ske för att kunna få 

några större resultat. Till skillnad från 

tillverkningsindustrin, som kan se energi som en av 

andra råvaror och möjlighet att spara upp till 50 % av 

energianvändningen genom att ändra belysning, 

inomhusklimat osv. så är resultatet av dessa 

förändringar försumbara för den energiintensiva 

industrin. En förändring av t.ex. belysning skulle 

endast innebära några få tiondels procents påverkan av företagets energianvändning medan 

ändringar i processen skulle innebära större resultat. Dessa energiintensiva företag kräver därför 

annorlunda incitament som inriktar sig på energianvändningen i produktionsprocessen. Vad 

gäller den resterande tillverkningsindustrin så blir arbetet med energieffektivisering en del av 

många andra effektiviseringsprocesser.   

Respondentgruppen anser att god energitillgång varit en avgörande faktor. Historiskt har en stor 

del av företagens energianvändning kommit att baseras på billig och lättillgänglig el pga. den väl 

utbyggda kärn- och vattenkraften i Sverige. Detta resulterade i att flera aktörer sålde av sin 

kraftproduktion vilket många av respondenterna anser berott på en alltför ensidig satsning på 

kärnverksamhet som idag resulterat i en osäkrare energitillgång. En av respondenterna menar att 

efter avregleringen av elmarknaden så förändrades synen på elproduktion. Det blev allt mer fokus 

på miljöarbete, något som tillsammans med avregleringen gjort att både tillgången och priset på el 

snabbt blivit ett problem.  

Energiintensiva företag har andra 

förutsättningar än tillverkningsindustrin 

då den utgör en av företagets viktigaste 

råvaror, vilket kan kräva andra 

incitamentsystem 
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Flera respondenter efterlyser en mer långsiktig energipolitik, där riktlinjer läggs fast för industrins 

verksamhet. Eftersom resultat av energiinvesteringarna först kommer att visas om upp till 10-20 

år, så krävs fasta riktlinjer för en hållbar energianvändning. 

Flera respondenter riktar kritik mot brist på den egna långsiktigheten som både påverkar 

investeringshorisonten och utförandet av energieffektiviseringar inom verksamheten. 

Investeringshorisonten har blivit allt kortare och det är främst investeringar som kan betalas 

tillbaka inom det närmsta året eller ibland ännu kortare som prioriteras. Längre investeringar kan 

vara svårt att genomföra och kan få negativa effekter på energiinvesteringarna inom 

produktionen.  

En tänkbar förklaring till detta anser några respondenter vara effekterna av den s.k. 

”kvartalsekonomin”. Resultatpåverkande faktorer inom den närmsta perioden och som har direkt 

påverkan på aktiekursen får prioritet framför andra investeringar. Långsiktig tillväxt offras för 

kortsiktig tillväxtökning. En respondent anser att denna trend är en naturlig effekt av flera 

incitamentsprogram som finns inom företagen och som hänförs till företagets aktiekurs.  

Här menar vissa respondenter att dagens företag står 

inför en stor utmaning att genomföra nödvändiga 

investeringar särskilt med tanke på den globala 

konkurrensen. Exempelvis har kinesiska aktörer 

längre investeringshorisont och genomför stora 

investeringar i ny infrastruktur och nya industrier. 

Industrier som då i flera fall är mer energieffektiva än 

de europeiska motsvarigheterna. 

Flera respondenter menar att det saknas långsiktighet bland ägare för företagen. Industrialisterna 

har ersatts av företagare med en kortsiktigare investeringshorisont. Industrialister som förr 

byggde långsiktigt företag, nätverk och industrier har idag ersatts av ledare med kortsiktig 

kvartalsekonomi. För att motverka detta behövs en genomgång av kapitalmarknaderna där 

företagsstyrning, incitament och strategier ses över.  

Respondenterna pekar på vikten av ett ökat samarbete mellan företag, myndigheter, universitet 

och högskolor samt intresseorganisationer. Ett samarbete som skulle kunna förbättras och 

fördjupas för att uppnå fler energieffektiviseringspotentialer. Samarbeten med aktörer som har 

detaljkännedom är att föredra eftersom det går att dra nytta av varandras tidigare erfarenheter. 

Exempel på detta är hur arbetet kunde organiseras förr, när t.ex. ASEA och Statliga Vattenfall 

eller Televerket och Ericsson hjälptes åt att utveckla nya teknologier. 

 

Industrins intresseorganisationer 

Respondentgruppen delar flera av industriaktörernas problematiseringar och åsikter. Både 

beskrivningen av industrin som en enda enhet samt behovet av en mer långsiktig politik är något 

som industrins intresseorganisationer tog upp.  

En respondent presenterade en översiktlig uppdelning av energieffektiviseringsarbetet på följande 

sätt;  

Industrialister som förr långsiktigt byggde 

företag, nätverk och industrier har idag 

ersatts av beslutsfattare som tänker 

kortsiktig kvartalsekonomi 
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Figur 22 Översiktlig uppdelning av energieffektiviseringsarbetet 

Flera respondenter framhöll att energipolitiken har skiftat mellan tre fokusområden, nämligen 

miljö, försörjningssäkerhet och ekonomi. För svensk vidkommande har fokus på miljöområdet 

blivit alltmer framträdande till skillnad från EU där det blivit viktigt att titta på 

försörjningssäkerheten. Flera respondenter är dock noga med att poängtera att efter den senaste 

finanskrisen har ekonomiska konsekvenser blivit allt viktigare.  

Just den ekonomiska krisen och den låga generella ekonomiska tillväxten oroar flera 

respondenter. En respondent beskriver, hur företagen drabbas mycket hårdare av 

konkurrensnackdelar nu när deras marginaler är 

kraftigt pressade. 

Den negativa konkurrenssituationen förstärks 

ytterligare genom den stora förändring av elpriserna 

som nu sker i bl.a. USA. På den globala marknaden 

har det blivit alltmer tydligt att fossila bränslen som 

tidigare varit uträknade nu har kommit tillbaka. Nya 

och stora fyndigheter av skiffergas har hittats vilket 

Huvudprocesser 

Stora processer som 
kräver mycket energi. 
Arbetet med 
energieffektiviseringar i 
dessa huvudprocesser 
kräver stora 
investeringar, forskning 
och utveckling, vilket 
också tar tid. Då dessa 
kräver mycket energi 
kan de inte styras direkt 
med energipriserna, 
som är mer trögrörliga. 
Arbetet kräver stora 
insatser men ger också 
stora vinster med 
effektiviseringar. Till 
viss del går det att 
optimera arbetet men 
för att uppnå hela 
potentialen krävs 
forskning och 
utveckling samt 
investeringar. Valet av 
tidpunkt är även viktigt.  

Stödsystem 

Är en parallellprocess 
till huvudprocessen 
och som bäst kan 
åskådligöras som 
något som finns ”på 
andra sidan av väggen 
”. Här har PFE haft 
betydelse men kräver 
en kontrollfunktion, 
detta då energi-
effektiviseringar kan 
göras genom ett 
kontinuerligt 
underhållsarbete. 

Restprodukter  

Arbetet ger inte 
energi-
effektiviseringar i 
verksamheten utan i 
samhället i stort 
såsom t.ex. 
återanvändning av 
spillvärme.  

Produkter 

Energi-
effektiviseringar som 
sker genom 
användning av 
företagets 
energieffektiva 
produkter.  

Dagens styrmedel och politiska retorik 

utlovar ingen förbättrad 

konkurrenssituation för Sverige och 

Europa 
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gjort att USA har lägre elpriser än Europa. Effekterna av detta har redan börjat märkas och kan 

komma att få en ännu större påverkan på konkurrenssituationen i framtiden.  

Förändringen av konkurrenssituationen uppmärksammas på EU nivå. Trots detta anser flera 

respondenter att de styrmedel som införs inte utlovar en förbättrad konkurrenssituation i Europa. 

En respondent menar att det snarare visar på diskrepans mellan nuvarande styrmedel och en 

förbättrad konkurrenssituation. Denna diskrepans kan komma att leda till höjda priser, minskade 

vinstmarginaler och en försämrad konkurrenssituation.  

Protektionism märks annars tydligt inom EUs energipolitik där länderna försöker att gynna sin 

industri framför andra medlemsstaters. Vissa länder är bättre än andra på att förhandla i 

respektive intresseområde men det har länge ansetts, att länderna själva vill bestämma över sin 

egen energimix.  

Protektionism i kombination med kritik mot olika energislag gör att det är svårt att enas om 

längre politiska energisatsningar. En respondent beskrev det som att vattenkraften förstör 

älvarna, vindkraftverken är fula och skymmer utsikten, biobränslet bränner upp fina träd och 

kärnkraften ska vi inte ens tala om, vad finns då kvar att göra energi av?  
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7.1.3 Energieffektiviseringsarbetets hinder och drivkrafter 

Respondenterna fick besvara frågor rörande vilka hinder och drivkrafter som de ansåg påverka 

energieffektiviseringsarbetet samt vilket styrmedel som hade störst påverkan på industrin.  

 

Industriaktörer  

Flera i respondentgruppen framhåller energiprisernas 

betydelse och då särskilt de energiintensiva företagen. 

Energieffektiviseringarna blir därför en viktig del för 

att kunna sänka kostnader. Om energipriserna ökade 

så skulle satsningar på energieffektiviseringar få 

större prioritet. Detta då flera av företagens 

kostnadsmassa skulle bli alldeles för stor.  

Även om satsningarna på energieffektiviseringar skulle få större prioritet så är respondenter 

osäkra på om investeringar faktiskt skulle genomföras. En respondent beskriver risken att hota 

med dels högre skatter och dels nya direktiv kan minska industrins motivation till att göra 

effektiviseringar i landet. Risken finns att företag i stället flyttar sin produktion till andra länder 

med lägre skatter och avsaknad av tvingande regler.  

Troligen skulle inte produktionsflytten ske direkt utan över en längre tidshorisont. Ett möjligt 

scenario skulle vara att färre investeringar sker i den svenska produktionen till förmån för 

investeringar utomlands. När inte den svenska fabriksdelen uppfyller något behov så läggs den 

ned och företaget har således flyttat all sin produktion till andra länder. En respondent beskriver 

att marknaden är global och ägarna rör sig dit pengarna finns. Det gör att ekonomiska pålagor för 

energieffektiviseringar riskerar att innebära en hemsko på investeringsklimatet och viljan att verka 

i Sverige.  

Marknadskrafterna kan ha en stor betydelse som drivkraft till energieffektiviseringar. Det kan 

vara kunder som beaktar hur stor klimatpåverkan som den aktuella produkten innebär eller hur 

stort ekologiskt fotavtryck som den har. Markandskrafterna skiljer sig dock mellan olika sektorer 

och produkter inom industrin.  

Respondenterna, särskilt de som har en stor andel konsumentprodukter i sitt produktutbud 

märker av betydelsen av att kunna erbjuda sina kunder energieffektiva produkter. Hänsyn tas till 

regler såsom Ekodesigndirektivet med energimärkningar men det finns även andra faktorer som 

påverkar efterfrågan på energieffektiva produkter. Det finns företag som aktivt väljer att lyfta 

fram sina energieffektiva produkter och ser det som en bra marknadsstrategi vilket ger en 

konkurrensfördel gentemot andra företag på den 

globala marknaden.  

Respondenter och särskilt vissa företag som främst 

har produkter som riktar sig till andra industriföretag 

känner inte av samma marknadstryck eller 

efterfrågan på att presentera energieffektiva 

produkter. Det beror på att kunderna inte ställer 

sådana energikrav på produkterna.  En av respondenterna beskriver att om det inte finns en 

efterfråga är det svårt att verka för energieffektivare produkter.  

För många företag är kostnadsreducering 

den viktigaste drivkraften för 

energieffektiviseringar  

Marknadskrafterna och efterfrågan på 

energieffektiva produkter skiljer sig stort 

mellan de olika branschföretagen 
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Även om marknadsefterfrågan är svag eller helt saknas på just energieffektiva produkter så har 

nästan alla respondenter valt att certifiera sin produktion inom ett eller flera kvalitets- eller 

miljöcertifieringssystem. Genom certifieringssystem tillfredsställs marknadskrav och anses vara en 

naturlig del av verksamheten.  

Några av respondenterna som levererar till 

industriföretag menar dock att det ökade kravet på 

mer högkvalitativa produkter i sig innebär att det 

finns en marknadsefterfrågan på energieffektiva 

produkter. Genom mer högkvalitativa produkter så 

får kunderna själva en minskad energianvändning.  

En respondent beskriver att en förbättrad stålproduktion kan innebära en högre 

energianvändning under själva produktionen, men ge stora energieffektiviseringar vid produktens 

användning. T.ex. så används specialstål till att höja verkningsgraden för vattenkraftsgeneratorer. 

Om den sparade energianvändningen pga. verkningsgraden multipliceras med de antal år som 

generatorn används så erhålls miljö- och energivinster. Den marginella höjningen av 

energiförbrukning under produktionen, sparas ofta in första verksamhetsåret.   

 

Industrins intresseorganisationer 

Respondenterna beskriver en heterogenitet i branschen och att ett fåtal företag har stora 

energikostnader. Övriga företag belastas främst av andra kostnader. Dessa företag har större 

priselasticitet vilket gör att en eventuell höjning av energipriserna inte skulle innebära några större 

energieffektiviseringar.  

Flera respondenter framhåller att det främst är s.k. 

eldsjälar som driver energieffektiviseringsarbetet 

inom många företag. Denna eldsjäl har antingen 

blivit utsedd av företagsledningen eller har själv tagit 

på sig ansvaret som företagets ansvarige för 

energieffektiviseringar. Detta behov av eldsjälar kan 

ses som ett svaghetstecken, där en respondent 

utrycker det såsom att organisationen misslyckats med att implementera förståelsen för behovet 

av energieffektiviseringar.  

Även denna respondentgrupp menar att marknadsefterfrågan kan innebära en drivkraft till 

energieffektiviseringar. Skillnaden mellan sektorer och produktgrupper återfinns t.ex. inom 

användningen av ett energiledningssystem.   

Energiledningssystem kan fungera som en eldsjäl och uppmuntra till ett kontinuerligt energi-

effektiviseringsarbete med nya och större investeringar där energieffektitet är en viktig faktor. En 

respondent beskriver att ett energiledningssystem kan innebära att en kunskapsbas byggts in i 

företaget, dels om företagets energipotential och dels om hur strategiarbetet ska läggas upp.  

Även denna respondentgrupp bekräftar bilden av att alltfler företag förändrar sin produktion till 

att tillverka mer nischade och energieffektiva produkter. En av förklaringarna kan vara att 

svenska företag idag har svårt att konkurrera internationellt med vanligt bulkmaterial dvs. enkla 

Produkter behöver inte nödvändighetsvis 

framställas energieffektivt utan kan även 

innebära energieffektiviseringar hos kund 

S.k. eldsjälar kan ha en stor påverkan på 

energieffektiviseringsarbetet inom 

företaget 
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produkter. Utmaningen ligger i att övertyga kunder att köpa produkten för att erhålla 

kostnadsbesparing genom högre verkningsgrad och lägre energiförbrukning.    

Vidare anser flera respondenter att det finns ett hinder för det indirekta 

energieffektiviseringsarbetet. Idag fokuseras på det som sker inom fabriksområdet och dess 

energianvändning i stället för att titta på hela livcykelperspektivet. Resultatet blir att enklare och 

mer energiineffektiva produkter premieras istället för 

de mer avancerade och energieffektiva .  

En respondent anger att en bidragande orsak till att 

livcykelperspektivet inte lyfts fram är att det kan vara 

svårt att tillämpa så många användningsområden med 

olika energieffektiviseringar och livscykelsberäkningar 

som följd.  

En annan respondent menar att dagens fokus är på fabriksområdet och inte de produkter som 

framställs. Detta i kombination med dagens tillståndsprocesser kan påverka investeringar inom 

miljö- och energieffektiviseringar negativt. Exempelvis har ett större svenskt industriföretag 

önskat göra en investering i sin svenska fabrik, för att nå målet om en koldioxidneutral 

produktion. Långsamma tillståndsprocesser i Sverige har gjort att investeringen istället gjorts i 

företagets andra europeiska fabriker.   

Ett viktigt hinder i arbetet är att 

produkternas livcykelpåverkan inte kan 

räknas med i effektiviseringsarbetet 
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7.1.4 Styrmedel 

Respondenterna fick besvara ett antal frågor, dels hur nuvarande styrmedel påverkar industrin 

och dels vad som skulle behövas för framtiden. 

 

Industriaktörer 

Flera respondenter menar att ett bra styrmedel förutsätter att dessa är enkla och inte innebär en 

alltför stor administrativ börda. Har företaget en relativt slimmad organisation blir detta extra 

viktigt då det annars kan leda till resursbrist vid vissa specifika satsningar. Risken är annars att 

man väljer bort energieffektiviseringsprogram som dels kräver mycket administrativa sysslor och 

dels belastar den redan ansträngda personalen. Den slimmade organisationen kommer då endast 

göra nödlösningar och avvakta med sitt energieffektiviseringsprogram. Som en respondent 

utryckte det så kan vara bättre att bara rota i det som inte fungerar och lämna det som fungerar 

till framtiden.  

Vidare anses dagens styrmedel påverka 

konkurrenssituationen negativt, både globalt och inom 

EU. Exempelvis kan EUs målsättningar och direktiv 

tolkas på olika sätt vilket bidragit till snedvriden 

konkurrenssituation.  

Sverige har till skillnad från många andra länder inom 

ETS inte erbjudit kompensation för indirekta kostnader. Den europeiska konkurrensen har 

därmed snedvridits då Sverige har haft en högre kostnadsnivå.  

Den finansiella risken är annars något som flera respondenter påtalar som en viktig del vid 

framtagningen av ett nytt styrmedel. Finansiella resurser krävs för att säkerhetsställa framtida och 

kontinuerliga investeringar. Investeringsfonder eller liknande där både privata och offentliga 

pengar används för att genomföra energieffektiviseringar eller att arbeta fram framtida 

energieffektiva teknologier, anses av flera respondenter vara en bra lösning.  Genom att utarbeta 

sådana investeringsstöd så möjliggörs större investeringar vilket kraftigt skulle kunna förbättra 

konkurrenskraften och minska eventuell miljöpåverkan.  

Särskilt de respondenter som deltagit i Programmet 

för energieffektivisering (PFE) talar om vikten av 

”rätt sorts pengar”. Bara för att 

energieffektiviseringen är företagsekonomiskt lönsam 

så innebär inte det att dessa genomförs. Det som 

krävs är ledningens stöd och dess uppmärksamhet. 

PFE möjliggör detta då det är ett skatteincitament 

som tas upp på ledningsnivå. En respondent menar att frågor om skatter har högre prioritet och 

hamnar på lednings- och/eller styrelsenivå. Således är rätt finansiering och frågans placering i 

beslutshierarkin av stor betydelse för energieffektiviseringsarbetet  

 

Industrins intresseorganisationer 

Respondenterna har en blandad inställning till de nuvarande styrmedlen och anser att det finns en 

del bra styrmedel men också en stor förbättringspotential för många.   

Tydliga och lättförståliga styrmedel som 

kan minska de finansiella riskerna är att 

föredra  

Det är viktigt att 

energieffektiviseringsarbetet får 

ledningens stöd och uppmärksamhet 
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Att det behövs en kravnivå på företagens energiarbete är alla överrens om. En respondent menar 

att ett bra styrmedel kombinerar funktionen av piska och morot.  Piskan behövs för att 

säkerhetsställa en lägsta nivå medan moroten utgör incitamenten för att implementera 

förändringar.   

Styrmedlen behöver dock vara mer tydliga, 

långsiktiga och konkreta men respondenterna 

poängterar att det kan vara problematiskt om 

politiken blir för konkret. Exempelvis kan det bli 

problematiskt om en viss teknikutveckling prioriteras 

framför andra. Teknikneutralitet kan då vara en bra 

utgångspunkt för styrmedlets utformning.  

En respondent nämnde Ekodesigndirektivet som ställer energikrav på produkter som 

marknadsförs på den europeiska marknaden. Problemet är att dagens styrmedel inte ställer 

samma krav på produkter inom samma segment dvs. att lika nytta inte ger lika krav. Resultatet 

blir då att det ställs större krav på värmepumpar än t.ex. gaseldade pannor. Värmepumparna blir 

alldeles för dyra i förhållande till de gaseldade pannorna och innebär en extra kostnadsbarriär för 

kunderna.  

Även elcertifikatsystemet har inneburit negativa sidoeffekter för teknikutvecklingen. Exempelvis 

har biobränslen prioriterats framför spillvärme i fjärrvärmenät vilket resulterat i att 

effektiviseringen av samhällets resurser motverkats och miljönyttan således har minskat.  

En respondent menade också att riktade insatser bör utformas för att kunna stödja vissa 

skeenden och tekniker.  Alla tekniker måste ha samma möjlighet att visa sin potential vilket 

kommer kräva olika typer av stödprogram. Tyskland är ett exempel där ett av de stora 

energislagen nu tas bort vilket tvingar landet till snabba förändringar. Höga elpriser och 

subventioner av t.ex. solceller har resulterat i en stor inhemsk solcellsindustri byggts upp men nu 

riskerar den att raseras av den kinesiska konkurrensen.  

Flera respondenter nämner svårigheterna med styrmedel som inte ser till hela produktlivscykeln 

utan enbart fokuserar på utvalda delar. Styrmedlet kan få oönskade konsekvenser på 

energieffektiviseringsarbetet både på företaget och i resten av samhället. Behovet av tydligare 

ledarskap från samhällshåll som innebär att styrmedel inte får energisatsningarna att konkurrera 

med varandra.  

Flera respondenter menar att en förenklad insamling 

av information skulle innebära flera fördelar och 

minska den administrativa bördan på företagen 

samtidigt som kvalitén på information till 

tillsynsmyndigheter och andra intressenter skulle öka. 

Idag belastas företag av olika typer av 

informationsinsamlingar om energianvändning, 

utsläpp mm. och frågan är hur informationen används. Många gånger kan det handla om att 

samma typ eller sort av information samlas in av olika myndigheter vid olika tillfällen. 

Samordning om informationsinsamling, hantering av information och återkoppling till berörda 

parter är ibland bristfällig eller saknas helt.   

Tydliga, långsiktiga och konkreta 

styrmedel är bra, bara de är 

teknikneutrala.  

Större samordning mellan myndigheterna 

skulle innebära minskad administrativ 

börda 
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Respondenter menar att detta innebär ett extraarbete för energieffektiviseringsansvariga, 

miljöansvariga osv. och ett hinder för yterliggare administrativ börda som ett nytt styrmedel kan 

innebära.  

7.2 Sammanställning av intervjuer med oberoende 

värderare 

Oberoende värderare är de respondenter som inte själva arbetar inom eller företräder industrin i 

en intresseorganisation. Respondenterna kan delas in i akademin som representerar professorer, 

forskare m.fl. och övriga oberoende värderare som består av respondenter från myndigheter, 

konsultbolag, forskningsakademier osv.  

7.2.1 Energieffektiviseringsarbetet 

Respondenterna fick frågor rörande hur de såg på energieffektiviseringsarbetet inom industrin 

och vilka drivkrafter och hinder som påverkar denna process.  

 

Akademin 

Flera respondenter påtalar skillnader i energieffektiviseringsarbetet mellan industrin och andra 

branscher såsom t.ex. fastighetsbranschen. Industrin anses ha ett mer kortsiktigt 

energieffektiviseringsperspektiv än fastighetssektorn. Inom fastighetssektorn är 

planeringshorisonten lång då byggnader kommer att 

stå kvar 50-100 år, ha en bestående uthyrningsnivå 

och förutbestämda kostnader vilket resulterar i längre 

acceptabla pay-off tider. Industrin har däremot en 

kortare investeringshorisont och ett högre 

ändringstempo i verksamheten  

En annan skillnad kan vara tillgång till finansiering, vanligtvis i form av lån. Lånestrukturen för en 

fastighetsägare är relativt säker och med lång tidshorisont. För industrin kan bristen på kapital i 

form av lån innebära att val sker mellan å ena sidan energieffektiviseringsåtgärder och å andra 

sidan kärnverksamheten. Valet sker oftast på det område till verksamhet som innebär att risk 

minimeras. 

Just investeringar och investeringshorisonten på energieffektiviserande åtgärder var något som 

flera respondenter återkom till. Exempelvis problematiserades kring vad som anses vara bra för 

företagets lönsamhet och vad som kan vara bra för samhället i stort utgör en viktig skillnad. Ett 

företag kanske inte anser det vara ekonomiskt försvarbart att göra den aktuella investeringen och 

ser den inte som lönsam. Samma investering kan vara av stort samhällsvärde vilket gör att det 

finns en vilja från samhällets sida att denna investering sker i närtid. Det rör sig således om 

skillnader i tidshorisont, en skillnad som behöver överbyggas för att just den investeringen ska 

ske. En respondent utryckte det som att ansvaret läggs över på aktörer som saknar incitament till 

investeringar och ändå så förväntas klara resultat.  

Energieffektiviseringsarbetet bör vara en kontinuerlig fråga med en förenklad och klar 

beslutsprocess inom företaget då viktig kunskap annars riskerar att förloras. Nedanstående 

modell illustrerar dessa risker;  

Skillnaden i energieffektiviseringar beror i 

många fall på företagets tidshorisont 
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Figur 23 Informationsspridning i ett företag 

Figuren visar att föregående beslut påverkar alla andra beslut i processen och ansvar fördelas på 

respektive aktör, något som minskar valfriheten för nästa nivå. Aktörer längst ned i processen har 

oftast störst detaljkunskap om aktuellt projekt, en kunskap som bör återföras till högsta nivån. En 

feedbackloop skulle kunna återföra viktiga erfarenheter, lärdomar och vara till nytta för nästa 

projekt. De två högre nivåerna ges då möjlighet att omkalibrera projekten och beslutsprocesser 

för att kontinuerligt förbättra arbetet till nästa gång ett liknande projekt sker.  

En försvårande omständighet är att det kan ta tid 

innan liknande projekt sker igen. Det handlar då 

främst om större investeringar i processer eller i 

fabriker av betydande slag. Investeringens art gör att 

ingen ordentlig uppföljning sker, den blir föråldrad 

eller glöms bort.  

Flera respondenter efterfrågar en ökad informationsutbyte både inom företaget men även mellan 

företag och också samhället i stort. För att öka informationsspridningen och förbättra 

återkopplingen av information till företaget kan särskilda informations- och utvecklingscenter 

startas. Kunskapen från informationskampanjer, innovation och olika former av 

utvecklingssatsningar kan samlas och delas. Företag som vill genomföra 

energieffektiviseringsåtgärder kan då lättare få stöd och råd till denna process något som även 

skulle kunna förbättra företagens konkurrenssituation. En tänkbar ansvarstagande part anser flera 

respondenter att myndigheterna ska vara för att öka informations- och utvecklingscentrenas 

legitimitet.    

En av respondenterna angav att sådana center redan har bildats i USA med federala medel. 

Kännetecknande för dessa center är att både företag, universitet – och högskolor samt federala 

myndigheter deltar i samarbetet. Dessa har bl.a. till uppgift att coacha företag med federala medel.  

Övriga oberoende värderare 

Flera respondenter poängterar vikten av att energieffektiviseringsarbetet sker i en bredare kontext 

och i samarbete med fler aktörer på marknaden. Ett vidare systemperspektiv både inom och 

utanför företaget kan leda till större energieffektiviseringsvinster men också kostnadsbesparingar.  

•Företagsledning 

Beslut om 
investering 

•Projektledare 

Genomförande 
plan •Entreprenörer 

och anställda 

Genomförande 

Ökad informationsspridning ökar nyttan av 

energieffektiviseringar och stärker den svenska 

industrins konkurrenssituation 

Nödvändig feedbackloop 
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Inom företaget innebär ett vidare systemperspektiv att fokus inte enbart är på enskilda maskiner, 

belysningsdetaljer etc. utan att hela processen eller systemet tas i beräkning. Risken är annars stor 

att enbart kortsiktiga lösningar genomförs istället för mer genomgripande förändringar.  

Samarbetet utanför företaget kan vara av stor 

betydelse om den egna organisationen saknar 

beställarkompetens, kompetens inom 

energieffektiviseringsområdet eller lider av resursbrist 

på området. För att minimera risken för sämre beslut 

rekommenderar fler respondenter att företagen ingår 

i särskilda s.k. kluster.  

I dessa kluster kan företag mötas och utbyta värdefull information samtidigt som att de 

gemensamt kan upphandla energikonsultjänster såsom energikartläggningar eller liknande. 

Genom deltagande i kluster kan aktören minska både den finansiella risken och eventuella 

kunskapsluckor etc. En respondent utrycker det som att genom samarbete så kan beställaren 

undvika att bli beroende av enskilda leverantörer av energieffektiviseringar. 

Lokala energikontor kan komma att spela en allt större roll, både för att skapa och underhålla 

kluster. En respondent ansåg även att intresseorganisationer har en viktig roll att spela för att 

kunna medverka till att sprida erfarenheter från energieffektiviseringsarbetet bland sina 

medlemsföretag.  

Kluster har en viktig roll i att fånga upp mindre projekt som annars inte hade uppmärksammats 

eller genomförts. En respondent gjorde en jämförelse med liknande system i både Schweiz och 

Tyskland och att dessa kluster varit mycket 

framgångsrika.   

Flera respondenter anser att det finns en stor 

utmaning med att den svenska industrin baseras på 

fabriksanläggningar och infrastruktur som börjar bli 

relativt ålderstigen. För även om det finns en stor 

potential att göra kontinuerliga investeringar och 

energieffektiviseringar så finns alltid en viss skillnad i 

potential till att bygga en helt ny fabrik etc.  

Det innebär att det alltid finns en trade off mellan att bygga helt nytt eller att göra ytterligare 

effektiviseringar av befintliga anläggningar. Här är det viktigt att både företagen och resten av 

samhället är medveten om dessa förutsättningar och över hur dessa investeringar ska prioriteras.  

 

 

  

Fler samarbeten även utanför det egna 

företaget genom t.ex. kluster innebär nya 

möjligheter till energisatsningar 

Delar av den svenska industrin baseras 

idag på äldre infrastruktur, som i sig självt 

innebär ett hinder för effektivare 

processer. 
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7.2.2 Styrmedel 

Företrädarna för myndigheterna samt akademin svarade på frågor rörande deras syn på dagens 

styrmedel och hur framtida styrmedel kan utvecklas.  

 

Akademin 

Respondenterna pekar på vikten av att energieffektiviseringsarbetet får” ledningens öra”. Det är 

därför viktigt att hela organisationen inklusive ledningen engagerar sig i arbetet. En eldsjäl 

behöver då påvisa resultat för att arbetet ska tas seriöst. Annars finns risken att 

energieffektiviseringsarbetet delegeras till en person och att ledningen inte riktigt förstår vad 

denna person sysslar med.  

Flera respondenter beskriver även vikten av att 

klarlägga vad som är styrmedlets syfte, något som 

flera idag saknar. Är syftet energieffektiviseringar för 

företaget och/eller för resten av samhället? Att 

enbart tala om energieffektiviseringar för företaget 

som ett mål i sig kan innebära att övergripande 

miljömål i samhället hamnar i skuggan.  

Flera respondenter menar att det ofta finns förväntningar att energieffektiviseringar automatiskt 

leder till miljövinster, något som inte alltid är självklart. Det kan till och med finnas ett 

motsatsförhållande mellan energieffektivisering och klimatarbete. T.ex. kan högre effektivisering 

erhållas med fossila bränslen istället för med biobränslen något som då anses vara negativt ur en 

strikt miljömässig synvinkel. Det är därför bra att redan i ett tidigt skede titta på vilket syfte 

styrmedlet har. Gäller enbart energieffektiviseringar eller bör även andra faktorer vägas in.  

Energieffektivisering syftar till förhållandet mellan produktionen av en vara/tjänst och tillförd 

energi för att producera densamma. Energieffektivisering är således en förbättring av en befintlig 

process, där samma insatsvara ger större avkastning. Om syftet däremot var att spara energi så är 

det en energibesparing, för industrins del vore det önskvärt med energieffektivisering snarare än 

en energibesparing som inte leder till någon ökad nytta.  

Flera respondenter anser att politiken kan och bör ställa krav för att främja en teknikutveckling 

och ökade energieffektiviseringar. Politikerna är alldeles för försiktiga och blandar ibland ihop det 

som är företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt lönsamt. Det är här viktigt att prioritera 

samhällsutvecklingen samtidigt som att tydliga spelregler presenteras på marknaden.   

Användningen av ekonomiska styrmedel kan vara ett sätt att ge tydliga incitament för 

effektiviseringar samtidigt som att eventuella externa kostnader prisas in. Respondenter pekade 

dock på vikten av att undersöka eventuella effekter av styrmedlet innan det införs och då särskilt 

om styrmedlet skulle kunna få den effekt som det avser. Exempelvis innebär ekonomiska 

styrmedel en större påverkan på efterfrågan av bensin än på diesel, som har en mindre elasticitet.  

I början kan det anses vara en besparing av t.ex. bensin då det sker en minskad användning. Ju 

längre tiden går, desto fler väljer effektivare bilar, det ekonomiska styrmedlet kan då anses ha 

inneburit en marknadssignal. 

  

 

Ett styrmedel måste ha ett klart och 

motvierat syfte för att det skall kunna 

tolkas och användas på bästa sätt 
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Övriga oberoende värderare 

Respondenterna var positiva till Programmet för energieffektivisering (PFE) med tydliga 

incitament och förståliga krav. Något som också 

poängterades var att det ekonomiska incitamentet 

gjorde att en stor del av de administrativa 

kostnaderna lyftes från företagen och bekostades av 

skattenedsättningen. Just de administrativa 

kostnaderna är annars ett stort problem när det gäller 

styrmedel och styrmedelsuppföljning. För många 

företag kan dessa administrativa kostnader innebära stora problem och avgöra om ett företag ska 

delta eller inte i en satsning. Detta då de redan obligatoriska administrativa uppgifterna tar så 

mycket tid att det därför innebär ett hinder mot nya styrmedel.  

De administrativa kostnaderna uppkommer genom att det krävs resurser för att sammanställa 

och skriva rapporter, följa upp administrativa krav samt att rapportera till berörda myndigheter 

t.ex. Energimyndigheten. En respondent beskrev att just inom PFE fanns en förenklad 

webbapplikation genom vilken företag lättare kunde skicka information till berörda myndigheter.   

Problematiken med administrativa kostnader har även sitt ursprung i dagens ”slimmade 

organisationer”. Respondenter menar att det finns en ovilja bland många industriföretag att göra 

nödvändiga nyanställningar inom energiområdet vilket gjort att energieffektiviseringsarbetet lätt 

hamnar på en person som också har andra arbetsuppgifter som t.ex. miljöansvarig eller 

produktionschef.  

Oviljan till nyanställningar förklaras av att en ökad personalstyrka påverkar nyckeltalen som 

används inom verksamheten. Nyckeltalet kan gälla omsättning per anställd, förädlingsvärde per 

anställd osv. Under förutsättning att allt annat lika skulle fler anställda innebära att nyckeltal 

påverkas negativt när samma omsättning nu ska fördelas på fler i personalen. Eftersom 

nyckeltalen även styr aktiekursen och således flera incitamentsprogram så nedprioriteras extra 

personal till energieffektiviseringsarbetet.  

Problemet idag handlar inte om det finns tvingande lagstiftning utan om hur denna lagstiftning 

tillämpas. Respondenter menar att lagstiftningen och då särskilt Miljöbalken innebär en 

utgångspunkt för styrning då det ger en god grund för de lägsta krav som kan ställas på industrins 

aktörer.  

Att Miljöbalken inte tillämpas gällande 

energieffektiviseringar anser respondenter bero på att 

det finns en okunskap om lagstiftningen samt en 

osäkerhet på hur den ska tolkas. Båda dessa faktorer 

anses bero på att informationen om lagen varit 

bristfällig från myndigheternas sida samtidigt som att 

lagstiftningen lämnar utrymme för tolkningar. Det 

blir därför extra viktigt för tillsynsmyndigheterna att 

tolka och tillämpa reglerna enhetligt. Flera 

respondenter påtalar brister som kan härledas till stuprörstänkande där sakfrågorna får alltför 

stort genomslag till nackdel för de övergripande målen.  

De administrativa kostnaderna för 

styrmedlen innebär oftast ett stort 

inträdeshinder för ett företag 

En ökad uppföljning, samordning och 

informationsspridning av miljöbalkens 

krav och påverkan skulle leda till mindre 

problem i uppföljningen av denna.  
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Resultatet av olika tolkningar kan leda till kontroverser vid bedömningarna av enskilda fall. Detta 

kan också leda till längre handledningstider, fler överklaganden och fler rättsprocesser än vad som 

hade behövts.  

Genom en bättre helhetsyn, information och ett större samarbete mellan olika instanser och 

myndigheter kan ett mer långsiktigt och förutsägbart system skapas. 
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Avsnittet fokuserar på en 

analys och reflektion 

kring resultatet av den 

kvalitativa och 

kvantitativa 

undersökningen vilken 

jämförs med det 

teoretiska ramverket. 

Genom att 

informationsinsamlingen 

och de teoretiska 

referensområdena 

information, finansiell, 

innovation och 

energimarknadsteori kan 

flera resonemang 

underbyggas och 

analyseras.  

Avslutningsvis 

sammanställs en 

slutanalys, i vilken synligt 

fenomen och skeenden 

framläggs. 

Analys 
 

 
Bild 15 (Microsoft Office, 2013) 
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8 ANALYS 

8.1 Styrmedel för energieffektiviseringar inom industrin 

I både den kvalitativa och kvantitativa datainsamlingen återfinns ett antal styrmedel som påverkar 

energieffektiviseringsarbetet inom industrin. Dessa är Programmet för energieffektivisering 

(PFE), Energikartläggningscheckar (EKC), Miljöbalken, Ekodesign direktivet (Erp/EuP), Energi- 

och koldioxidskatter, Utsläppshandelsystemet (ETS) och Elcertifikatsystemet. Fler styrmedel är 

för närvarande på gång, som i huvudsak innebär en utveckling av de redan befintliga. Exempelvis 

kommer det nya Energieffektiviseringsdirektivet (2012/27/EU) som inkluderar en ny version av 

PFE och ett nytt EKC.  

Som anges ovan saknar Sverige inte utmaningar när det gäller energieffektiviseringsarbetet. För 

att jämföra dessa kan fem kriterier lyftas fram:  

 Styrmedlens genomslagskraft. Denna studie visar på att inget av styrmedlen har en total 

genomslagskraft på industrins aktörer.  De frivilliga avtalen såsom EKC och PFE har 

genom avgränsningar endast kommit att påverka en del av industrin där t.ex. PFE endast 

riktas till den energiintensiva industrin. Att tvingande styrmedel samt skatter och andra 

ekonomiska styrmedel inte har större genomslagskraft beror på att industrier kan vara 

undantagna eller att inte tillräcklig uppföljning sker såsom med Miljöbalken som 

dessutom kan tolkas olika regionalt.  

 Industrins uppfattning. PFE anses vara ett bra och väl fungerande styrmedel där 

frivilligheten och tydliga ekonomiska incitament framhålls som positiva fördelar. ErP har 

också mottagits väl av industrin och skapat nödvändiga miniminivåer för energiprodukter 

där undermåliga produkter rensats bort.  EKC skulle kunna förbättras med större 

incitament för de deltagande företagen, en brist som dragit ned dess popularitet. 

Miljöbalken har en bra intention men tolkningsproblem och utdragna tillståndsprocesser 

gör att tillämpningen påverkas. Både energi- och koldioxidskatter samt ETS kan innebära 

en ökad kostnadsnivå för industrin, vilka inte kan föra vidare dessa kostnader på kunden 

på den globala marknaden. Elcertifikatsystemet har upplevts som både positivt styrmedel, 

då nya satsningar skett inom industriella mottrycksanläggningar, men också negativt, då 

viss spillvärme missgynnas och inte räknats in som förnyelsebar energikälla. 

 Marknadspåverkan. PFE och EKC ger subventioner och därmed en positiv 

marknadspåverkan medan Elcertifikatsystemet inte har någon direkt marknadspåverkan. 

ErP innebär en marknadspåverkan då kunder efterfrågar produkter med den märkningen. 

Negativ påverkan sker när samma nytta har olika krav såsom med gaspannor och 

värmepumpar. Resterande styrmedel innebär en högre kostnadsnivå vilket kan påverka 

konkurrenssituationen negativt för svenska företag. ETS och liknande system håller 

däremot på att utvecklas runt om i världen vilket innebär en mindre påverkan.  

 Kontinuerligt energiarbete. Datainsamlingen visar på att både PFE och Miljöbalken har krav 

på att ett kontinuerligt energiarbete inom företaget.  Inom EKC däremot har endast vissa 

företag genomfört ett kontinuerligt energiarbete medan resterande styrmedel helt saknar 

sådan påverkan. 

 Långsiktighet. Både PFE och EKC omarbetas för närvarande medan Miljöbalken och ErP 

ligger fast. De två sistnämnda styrmedlen genomgår dock en viss kontinuerlig förändring 

genom antingen tolkning eller skillnad i tillämpning, vilket initieras av domstol, 

myndigheter eller aktörerna själva.  Resterande styrmedel såsom, elcertifikatsystemet, ETS 
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och ErP är alla föremål för en kontinuerlig diskussion och påverkas av rådande politiska 

vindar.  

Resonemanget ovan kan illustreras i figur 24, där färger anger perspektivens fördelar och 

nackdelar.   

 

Figur 24 Fördelar och nackdelar med olika styrmedel (egen källa) 
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8.2 Vilka drivkrafter eller incitament men också hinder 

finns? 

Genom informationsinsamlingen och beaktande av de teoretiska referensområdena 

informationsteori samt finansiell-, innovations- och energimarknadsteori kan flera resonemang 

underbyggas och analyseras.   

8.2.1 Informationsperspektiv 

Ett flertal hinder och drivkrafter för energieffektiviseringar som presenterats både i den 

kvantitativa och kvalitativa undersökningen har sin grund i olika former av informativa problem 

och kan delas in i rationalitet, informationsbehandling och ägarperspektiv 

8.2.1.1 Rationalitet 

Under datainsamlingen framkom att det finns både ny teknik och styrmedel för att genomföra 

energieffektiviseringar inom industrin. Energieffektiviseringar, som också är lönsamma, bidrar till 

företagens vinstmarginaler och konkurrenskraft. Här finns en diskrepans mellan de lönsamma 

energieffektiviseringarna och att industrins aktörer av olika skäl ändå inte genomför dessa.  

Under intervjuer framkommer att extra utbildad personal eller genomgång av företagets 

energianvändning kunde förbättra energieffektiviseringsarbetet i deras respektive företag. 

Respondenterna är övertygade om att ökade kunskaper skulle vara av vikt för 

energieffektiviseringsarbetet.  

Respondenternas utsaga kan kopplas till teorin om rationella beslut och förklara varför 

energieffektiviseringar hindras. Rationalitet utgår från att varje aktör fattar ett systematiskt beslut 

utifrån tillgänglig kunskap. Det är således den tillgängliga kunskapen som innebär en nyckelfaktor 

för hur beslut fattas. Det är också tillgängligheten till informationen som utgör en viktig barriär 

eller tröskel som måste övervinnas för att energieffektiviseringen ska äga rum. Tillgång till 

information och kunskap t.ex. genom energikartläggning, informationskampanj eller extra 

utbildad personal förklarar varför beslut förändras och energieffektiviseringsprojekt då sker.  

Under datainsamlingen framkom att det finns information att ta del av från Energimyndigheten, 

energikontor och intresseorganisationer, men att informationen inte till fullo används. Att denna 

information inte används fullt ut kan ha ett flertal förklaringar som samtliga kan kopplas till hur 

vi människor använder tillgänglig information och kunskap i vårt beslutsfattande.  

Att all tillgänglig information inte används kan hänföras till det som i teorin kallas för begränsad 

rationalitet och kognitiva bördor. Det skulle bli ohållbart för beslutsfattare om de skulle ha all 

tillgänglig information vid varje beslutstillfälle. Beslutsfattarna frångår då den perfekta 

rationaliteten som kanske skulle ha varit bäst för både samhället och företaget för att 

överhuvudtaget kunna fatta ett beslut.  

Beslutet är således rationellt för den enskilde men kanske inte för resten av samhället eller 

företaget. Ett sätt att komma till rätta med detta hinder kan handla om att ge 

energieffektiviseringsarbetet mer tid och resurser samtidigt som att uppmärksamheten på 

frågorna behöver stärkas. Denna slutsats stöds också av datainsamlingen där Programmet för 

energieffektivisering (PFE) framhölls positivt utifrån att det gav både ett strukturerat arbetssätt 

samtidigt som att uppmärksamheten kom att riktas på energieffektiviseringsområdet.  



 

 
 

99 ANALYS 

8.2.1.2 Informationsbehandling 

Under arbetets gång anger respondenterna att information behandlas olika inom företagen något 

som haft återverkningar på både styrmedel och energieffektiviseringsarbetet. För att analysera 

detta kan informationsbehandlingen utvärderas utifrån den teoretiska referensramen med fem 

kriterier på hur information ska vara för att lättare tas emot: 

 Det första kriteriet är att information behöver vara specifik och personlig för att den ska 

kunna användas. Detta påstående stöds av datainsamlingen, då internt upparbetad 

information eller kunskap används i högre grad än extern information. Även om det 

funnits information på energikontor och energimyndigheten, så baserades betydande 

investeringar på företagens egna kartläggningar eller energiledningssystem.  

 Det andra kriteriet är att information behöver tillhandahållas nära beslutstillfället. 

Respondenterna menar att den långa återföringstiden av information till beslutsfattarna är 

ett stort problem och att även om information till slut ändå återkopplades så känns den 

förlegad och används därför ytterst lite.  

 Tredje kriteriet anger att information behöver vara klar och tydlig för att den ska 

prioriteras eller överhuvudtaget användas. Flera respondenter menar att PFE är ett 

särskilt lyckat styrmedel. En bidragande orsak till detta är att systemet varit tydligt för 

användarna. Både den webbaserade informationsrapporteringen och skatteffekten ger ett 

tydligt incitament till ledningsgrupp och ägare.  

 Fjärde kriteriet visar att information behöver kännas levande och helst vara illustrerad 

genom t.ex. bilder, videos eller annat interaktivt material. Inom organisationerna menar 

flera respondenter att när de lyckas med sitt energieffektiviseringsarbete så har det krävts 

tydligheten i rapporteringen men också någon form av presentation. T.ex. genom att 

använda sig av trafikljus för att visa hur olika fabriker klarat sina mål så blev det både 

enklare och mer förståligt.  

 Det femte och avslutande kriteriet anger att information behöver återknytas till tidigare 

erfarenheter för att få en större genomslagskraft. Samarbete och erfarenhetsutbyte är 

något som samtliga respondenter anser viktigt, då det går att lära sig av varandras 

erfarenheter och misstag. Genom erfarenhetsutbyte kan hinder och barriärer för 

energieffektiviseringsarbetet sänkas och investeringar genomföras. Exempelvis påtalas 

erfarenhetsutbyten inom bransch- och intresseorganisationer, kluster eller inom andra 

samarbetsformer som viktiga.  

Intressant är att jämföra utfallet av de fem kriterierna enligt ovan med människans tendens att 

göra bedömningar, som utgår från nuvarande läge eller en given referenspunkt.  

Utifrån denna referenspunkt värderas de olika alternativen vilket kan innebära att den nivå eller 

läge som referenspunkten har, får stort inflytande. Datainsamlingen stödjer detta resonemang där 

en respondent menar att det är bättre att bara ”rota” i det som inte fungerar och lämna det som 

fungerar till framtiden. Således riskerar inte aktören att avvika för mycket från den givna 

referenspunkten.  
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8.2.1.3 Ägarperspektivet 

Ägarperspektivet är en viktig del av problematiken med energieffektiviseringar inom industrin. 

Att analysen hamnar under just informationsperspektivet beror på att ägarperspektivens problem 

till viss del går att hänföras till en agent-principalproblematik baserad på en 

informationsassymmetri.  

I flera intervjuer har det framkommit att det är av högsta vikt att energieffektiviseringsarbetet får 

ledningsgruppens och ägarnas förtroende och stöd. I annat fall kan det bli så att enstaka eldsjälar 

får svårigheter att uppnå den energieffektiviseringspotential som finns inom företaget. Styrelsen 

bör sätta press på VD och ledningsgrupp så att arbetet får det viktiga top-down perspektivet mot 

det annars vanliga bottom-up perspektivet. 

För att styrelse ska kunna sätta denna press på ledningsgruppen, vilket inte är enkelt, måste 

förståelse finnas om agent-principal problematiken. Då agenten kan antas agera i eget intresse 

måste en tydlig kommunikation mellan parterna ske där eventuella informationsassymetrier 

minskas.  

Teorin visar på behovet av ömsesidig kommunikation och stöds av respondenternas svar. Om 

agenten inte förstår vilka krav som ställs på denne så kan det vara svårt att utföra uppdraget. Ett 

exempel på detta framkom under intervjuerna där det var tydligt att om inte t.ex. styrelsen 

kontinuerligt förhör sig om energi- och energieffektiviseringsarbetet så kan det vara en punkt 

som lätt ”glöms” bort eller mörkas.  

För att undvika s.k. agent-principal problematik dvs. att parterna agerar utifrån egenintresse, 

måste det finnas någon form av incitament för att aktören ska uppfylla sin del. Annars kan det 

lätt bli att agenten själv inte tjänar på att följa principalens agenda om energieffektiviseringar och 

istället nedprioritera detta arbete. Ett exempel på en sådan nedprioritering är att en anställd 

(agenten) inte stänger av maskiner trots att de inte används. Eftersom det inte är ”deras” 

energiräkning som blir större av att lämna maskiner påslagna finner de ingen anledning stänga 

dessa.  

Olika former av incitamentsystem såsom bonusar mm har utvecklats för att få agenter eller 

anställda att arbeta för principalens räkning. Det kan dock vara svårt att finna något universellt 

incitamentsystem, då det inte alltid behöver handla om pengar som styrmedel. Det som däremot 

är viktigt är att få agenten eller den anställda att agera efter principalens vilja och intentioner.  

Informationsassymetrier kan även uppkomma åt motsatt håll. Får högre nivåer i hierarkin inte del 

av den information som finns i resten av organisationen kan viktiga 

energieffektiviseringssatsningar missas. Respondenter menar att Programmet för 

energieffektiviseringar (PFE) gav ett viktigt incitament genom att den skattefinansierade delen av 

styrmedlet innebar att ledningsgruppen fick information på sitt bord samtidigt som att 

energiledningssystem skapades. PFE är således ett viktigt instrument för att minska den 

informationsassymetri som annars kan finnas om energieffektiviseringarnas effekt på 

verksamheten.  

Oavsett styrmedel eller internt energieffektiviseringsprogram kan det således vara viktigt att få en 

god uppföljning av hur arbetet fortskrider genom ett top-down perspektiv. Detta både för att 

minska informationsassymetrier men också för att minska riskerna med agent-

principalproblematiken och att energieffektiviseringsarbetet nedprioriteras på dagordningen.  
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8.2.2 Finansiellt perspektiv 

Under arbetets gång har det framkommit hinder i form av brist på resurser för att kunna 

genomföra ett framgångsrikt energieffektiviseringsarbete. Därför har den finansiella 

problematiken kommit att belysas utifrån företagens värderingsmodeller, kalkylmetoder och 

resursbrist 

8.2.2.1 Värderingar 

Tillgång på finansiella resurser är av vikt för att säkerställa att energieffektiviserande åtgärder ska 

kunna genomföras. Brist på kapital kan ha flera orsaker och bero på den värderingsmetod som 

finns inom företag. Frågan om kapitalmarknaden behöver förändras har framförts av 

respondentgruppen.   

Investeringsbeslut som innebär ekonomiska konsekvenser och eventuella betalningsströmmar, 

påverkas av vilket avkastningskrav som sätts på investeringen.  Respondenterna pekar på 

skillnader i avkastningskravet mellan å ena sidan fastighetsbranschen och å andra sidan industrin. 

Skillnaden kan bero på att fastighetsbranschen har en längre investeringshorisont i sina beslut, 

medan industrin bara har ett fåtal år.  

Det kan vara svårt att avgöra om det är säkrare att hyra ut bostäder med längre kontraktstid än 

med kortare. Lättare går att fastställa att skillnad i investeringshorisont påverkar 

avkastningskraven och de värderingsmetoder som används. Vid krav på en kortare 

återbetalningstid visar teorin att avkastningskraven på den aktuella investeringen ökar. Detta 

gäller alla de vanligaste investeringsmetoderna som används där tidsaspekten många gånger kan 

leda till stora skillnader i om en investering är lönsam eller inte.  

Respondenter menar att återbetalningen antingen skulle vara högst tre år, såsom PFE eller ske till 

kortare tid, vilket gör att energieffektiviseringar får ett högt avkastningskrav. Respondenterna 

påtalar också att energieffektiviseringarna jämförs med många andra kortsiktiga investeringar 

vilket kan leda till att energieffektiviseringsarbetet nedprioriteras.  

Det blir då extra viktigt att effekterna av energieffektiviseringsinvesteringen är klara och tydliga. 

Annars kan det vara svårt att bestämma de framtida betalningsströmmarna och hur lönsamt 

projektet är.  

Även externa låneaktörer påverkas av dessa värderingsmetoder och avkastningskrav. Om inte 

företaget internt prioriterar energieffektiviseringsarbetet genom investeringar, varför ska då en 

extern aktör göra det. Investeringen behöver vara mätbar för att genomföras. Exempelvis pekade 

respondenterna på att energieffektiviseringar flera gånger föregåtts av energikartläggningar.  

Sammanfattning av Informationsanalysen; 

Hinder; Bristfällig kunskap, otydlig/inaktuell/icke-relevant information 

Drivkrafter; Tydliga incitament och relevant information 

Krav på styrmedel; Informationen ska vara tydlig, återknytas till tidigare erfarenheter, vara 

aktuell för beslutet, specifik och helst grafiskt illustrerad  
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8.2.2.2 Kalkylmetoder 

En vanlig åsikt bland respondenterna är att det finnas en tydlig tendens till att fokusera på kortare 

beslut, s.k. kvartalsekonomi. Kortsiktiga och aktiekurspåverkande beslut får företräde framför 

långsiktigare beslut.  

Att kortsiktiga beslut prioriteras behöver enligt teorin inte vara något fel i sig, det kan ibland 

t.o.m. vara fördelaktigare om det ger bättre avkastning och ekonomiska konsekvenser. Här är det 

viktigt att skilja på att vissa investeringsprojekt ger bättre avkastning och att alla investeringar 

med samma tidshorisont har liknande avkastning. Med detta resonemang blir tiden den mest 

prioriterade faktorn i många av dagens investeringsbeslut. Detta kan hänföras till teorins payback-

metod som med sin enkelhet och har återbetalningstiden i fokus.  

Risken med metoden är att eventuell avkastning efter återbetalningstidens slut missas, vilket 

skulle kunna förklara respondenternas kritik mot hur den framtida ekonomiska lönsamheten efter 

återbetalningstidens slut har fått alltmer underordnad betydelse  

Även om inte payback-metoden tillämpas så innebär en fast tidsram, om allt annat lika, en 

betydande påverkan på de olika kalkylmetoderna. Används internränte- och nuvärdemetoden 

räknas inte eventuell framtida avkastning som sker efter den fastlagda tidsramen. Det innebär att 

det krävs ett högre avkastningskrav på de betalningsströmmar som sker inom tidsfristen vilket 

kraftigt missgynnar en investering med en längre investeringshorisont.  

8.2.2.3 Resursbrister 

Under den kvalitativa undersökningen med intervjuer både inom och utanför branschen 

framkom att företagen många gånger har resursbrister som hämnar energieffektiviseringsarbetet. 

Energieffektiviseringsarbetet kan ha hamnat på en person som också har andra arbetsuppgifter 

t.ex. också vara miljöansvarig eller produktionschef.  

Att ansvaret även delas med annat än energiområdet kan anses vara en bekräftelse och 

konsekvens av att många företag har resursbrister.  

Resursbrist kan gälla humankapital, då personal saknas för att genomföra ett kontinuerligt 

energieffektiviseringsarbete. Brist på humankapital är också en bidragande orsak till att företag 

valt att inte medverka i styrmedel då det skulle innebära en alltför stor administrativ börda. 

Många företag väljer även att inte prioritera det kontinuerliga energieffektiviseringsarbetet då det 

skulle innebära krav på nyanställningar. Nyanställningar påverka företagens aktiekurs och interna 

styrning genom företagets nyckeltal. 

Externa analytiker eller ägare skulle kunna se detta som en negativ utveckling för företaget. 

Beslutsfattare tenderar att förkasta beslut som innebär att företagets aktiekurs eller deras egna 

incitamentsprogram påverkas negativt, även om det i längden skulle innebära bättre lönsamhet. 

För att fånga in energieffektiviseringsarbetets långsiktiga effekter kan nya nyckeltal och 

incitament behöva skapas, vilket skulle ge ett ökat incitament till investeringar inom 

energieffektiviseringsområdet.  

En annan bidragande orsak till kapitalbrist som hinder är att energieffektiviseringsarbetet 

framställs som en oprioriterad underhållsfråga. Respondenter påtalar att 

energieffektiviseringsarbetet hamnar i företagets underhållsbudget med liten återkoppling till 

eventuella effektiviseringsvinster eller till ökade kapitalanslag.  
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I teorin beskrivs denna problematik som Split-Incentives där de positiva effekterna av 

energieffektiviseringsåtgärderna hamnar på en annan budget än den där arbetet utförs. Det finns 

då mycket små eller inga incitament för att denna kostnadsbudget ska utökas, då effekterna av 

åtgärderna aldrig kommer enheten till gagn. Det är därför viktigt att dessa budgetar får en 

närliggande hantering och att uppmärksamma den påverkan som det kontinuerliga 

energieffektiviseringsarbetet kan ha på lönsamheten. 

 

8.2.3 Innovation 

Under arbetets gång framkom att innovation spelar en roll för ökade energieffektiviseringar. 

Viktigt var också att fastställa vem som kommer att kunna dra nytta av de teknologiska 

framgångarna. Innovationsproblematiken kommer att analyseras nedan inom områdena 

informationsrättigheter och teknikneutralitet.  

8.2.3.1 Informationsrättigheter 

Respondenter återkommer till betydelsen av vem som står som garant för forskning och 

utveckling, hur den organiseras och hur information om nya teknologier ska spridas. Det finns 

redan idag tillräckligt med befintliga teknologiska framsteg för att kunna öka 

energieffektiviseringsarbetet inom industrin.  

Teknologiska framsteg har gjorts inom de flesta sektorer inom industrin och att inte tillämpa 

dessa innebär en outnyttjad energieffektiviseringspotential. Som påtalats i empiriavsnittet finns 

det hinder för att dessa teknologier ska användas. Hindren kan antingen bero på 

finansieringsproblematik, dvs. att teknologin inte är företagsekonomiskt lönsam, eller på 

informationsproblematik, dvs. att det saknas kunskap om teknologin och hur den ska tillämpas.  

Informationsproblematiken skulle kunna lösas genom att en ökad informationsspridning mellan 

aktörerna på marknaden. Respondenter pekar på vikten av ett ökat samarbete företagen emellan 

och nämnde då hur arbetet kunde organiseras förr då t.ex. ASEA och Statliga Vattenfall eller 

Televerket och Ericsson hjälptes åt att utveckla nya teknologier.  

Ett ökat klusterdeltagande är en viktig komponent där flera företag eller myndigheter samfällt 

delar med sig av information och sprider kunskap om potentiella 

energieffektiviseringsteknologier. Detta har även stöd av innovationsteorin där spill-over effekter 

nämns som ett sätt att sprida kunskap mellan organisationer. Genom ett närmare samarbete ökar 

möjligheten att kunskapen ”spiller” över på de andra företagen och samhället i stort.  

En negativ sida med spill-over effekter kan vara att företag som satsat på forskning och 

utveckling inte får möjlighet att tillgodogöra sig intäkterna från denna och därmed få 

kostnadstäckning för sina forsknings- och utvecklingsinsatser. För att detta inte ska ske så krävs 

det att aktörerna samarbetar och delar med sig av sin kunskap och erfarenhet.  

Sammanfattning av Finansiellasanalysen; 

Hinder; Negativ påverkan på nycketal, resursbrister, split-incentives 

Drivkrafter; Bra avkastning på investeringen 

Krav på styrmedel; Mätbart och kvantifierbart, finansiell säkerhet, använda nyckeltal  
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Frågan är dock om det andra aktörerna i samarbetet verkligen delar med sig av sin kunskap och 

erfarenhet samt om informationen motsvarar det som tidigare har delats av företaget. 

Problematiken brukar betecknas som ”fångarnas dilemma”, där gruppens totala resultat skulle 

vara bättre om aktörerna samarbetar och delar med sig av information men att aktörerna genom 

sin okunskap om den andres val oftast väljer att inte samarbeta.  

Respondenterna påtalar behov av att offentliga myndigheter ska vara involverade i samarbeten 

med företagen när det gäller energieffektiviseringsarbetet. Offentliga myndigheter som t.ex. 

Energimyndigheten delar redan med sig av information rörande produkttester, checklistor och 

andra dokument. Myndigheten ses därmed som en bra garant och medaktör. Företag som deltar i 

projekt där myndigheterna medverkar ses som en bra samarbetspartner och uppfattas inte som 

konkurrenter. Detta resonemang kan hänföras till den upprepade versionen av tjuvarnas marknad 

där aktören beaktar den andra aktörens rykte och har det som utgångspunkt för sitt egna beslut 

om informationsöverföring.  

Det är därför av stort vikt vid utvecklandet av kluster och andra samarbetsprojekt att sprida 

innovationsteknologier och det inte enbart finns aktörer som är beredda att driva igång och 

upprätthålla projekt utan även att det utvecklas förtroende aktörerna emellan. Betydelsen av en 

legitim aktör är allra störst i början men minskar vartefter förtroendet för de andra aktörerna 

ökar. Exempelvis framkom det att de flesta respondenter betonar vikten av att en offentlig aktör 

är med och bidrar till samarbetet även att intresseorganisationer deltar i projekt och 

arbetsgrupper.  

 

8.2.3.2  Teknikneutralitet 

Under datainsamlingen framgick, att det inte råder teknikneutralitet. Teknikneutralitet består i att 

alla teknologier eller innovationer ska ha lika möjligheter att utvecklas och kommersialiseras. T.ex. 

ska det vara lika fördelaktigt att satsa på att utveckla teknologier som tar tillvara på spillvärme 

som att uppgradera processerna inom industrin.  

Det är viktigt att skilja mellan vad som är möjligt och vad som kan anses vara ekonomiskt 

försvarbart. Politiska styrmedel och skatteffekter ska inte gynna en teknologi framför en annan. 

Om däremot en produkt är mer kommersiellt lönsam än en annan produkt, så ska produktionen 

av den gynnas, bara inte det beror på grundläggande snedvridningar.  

Bristen på teknikneutralitet exemplifieras av respondenter med att spillvärmen missgynnas till 

förmån för nya kraftvärmeverk. Detta är en konsekvens av tillämpningen av Elcertifikatsystemet.  

Det tydligt att även om respondenter gynnar en teknisk utveckling och ett gott innovationsklimat 

för att främja mer energieffektiva lösningar så är det viktigt att teknikneutraliteten bibehålls.  Det 

är idag svårt att veta vad som kommer att vara framtidens energilösningar eller vilka behov som 

kommer att finnas. Strategiska val idag kommer att innebär stora återverkningar på den teknologi 

som finns tillgänglig i framtiden.   

Teknikpåverkan kan delas in i en direkt och en indirekt påverkan. Den direkta påverkan kan 

åskådliggöras av elcertifikatsystemet som ska gynna förnybara energikällor. Det är ett ganska 

tydligt incitament, att den förnybara kraftproduktionen ska byggas ut till bekostnad av de fossila 

bränslena. Det som här skapar problem för t.ex. spillvärme är när styrmedlet missgynnar 

energieffektiviserande åtgärder.  
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Vad gäller indirekt påverkan så sker detta oftast genom indirekta eller oförutsedda effekter. Det 

handlar inte om att styrmedlet direkt riktar in sig på att gynna en viss teknologi framför en annan. 

Istället gör dess utformning att det är mer lönsamt eller ekonomiskt att vänta med fortsatt 

teknikutveckling inom ett visst område, vilket då åskådliggörs av Ekodesigndirektivet. Olika krav 

kan skapa en snedvridning av marknaden beroende på vilken kravnivå som lagts och till vilket 

pris. I vanliga fall skulle en ineffektiv produkt valts bort pga. att den effektiva produkten är 

billigare. Om olika kravnivåer gör att den effektiva produkten blir för dyr så väljs istället den 

produkt som är ineffektiv med lägre ställda krav. Effekten blir en snedvridning av marknaden 

som hindrar ett rationellt energieffektiviseringsarbete.  

 

8.2.4 Energimarknadsperspektivet  

Under arbetets gång har kritik riktats mot styrmedel som kommit att handla om negativa 

snedvridningar på energimarknaden samt en diskussion om vad som kan betecknas som 

samhälls- och företagsekonomisk nytta, vilka beskrivs nedan.  

8.2.4.1 Samhällsekonomisk nytta vs. Företagsekonomisk nytta 

Utifrån de avkastningskrav som finns och krav på återbetalningstider, nuvärden eller internräntor 

gör företaget bedömningen om det är lönsamt eller inte att investera i den 

energieffektiviseringspotential som finns och därmed minska de externa kostnaderna.   

För företaget är det således optimalt att inte genomföra energieffektiviseringar om det inte ger 

större nytta än att satsa på något annat. För samhället i stort skulle denna investering i 

energieffektivisering kanske gett stor nytta.  

Det finns således en diskrepans mellan samhällsekonomisk och företagsekonomisk nytta inom 

energieffektiviseringsarbetet. Företagets tjänster och produkter inkluderar således inte den 

samhällsekonomiska kostnaden. En anledning till detta kan vara brister i den politiska styrningen.  

Införandet av skatter skulle här kunna vara en lösning på problemet med nyttodiskrepans. 

Styrning genom skatter är dock inte populärt bland respondenter som pekar på att det snarare 

skulle få motsatt effekt. Minskade marginaler leder till minskade vinster och till färre 

investeringar. Risker finns att investeringar sker kontinuerligt i andra delar i världen och som till 

slut gör att produktionen flyttas till andra länder, vilket inte skulle gynna energianvändningen 

globalt.  

Skatter och ekonomiska styrmedel påverkar det jämviktspris som annars funnits mellan utbud 

och efterfrågan. Hur snabbt detta pris förändras och till vilken grad beror på priselasticiteten. Ju 

mer priselastisk en vara eller tjänst är desto bättre signalerar den eventuella resursbrister eller 

andra påverkansfaktorer. 

Sammanfattning av Innovationsanalysen; 

Hinder; Differentierade regler, rädsla eller ointresse för samarbeten 

Drivkrafter; Erfarenhetsutbyten, konkurrensfördelar, legitima samarbetspartners 

Krav på styrmedel; Teknikneutralitet, understödja erfarenhetsutbyten,  
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Skatt på ett visst bränsle gör att efterfrågan oftast minskar. Efterfrågan på ett närliggande bränsle 

kan då öka vilket styrker det resonemang som ligger bakom de ekonomiska styrmedlen. T.ex. kan 

elcertifikatsystemet, där korspriselasticiteten råder mellan förnyelsebara och fossila energikällor 

göra att efterfrågan på det förstnämnda ökar när priset på det fossila bränslet ökar genom skatter 

och andra pålagor.  

Respondenterna kritiserar användningen av skatter som styrmedel, då dessa inte skulle gynna 

energieffektiviseringar utan istället göra att verksamheter utlokaliseras till länder med lägre 

kostnadsnivåer. Detta kan hänvisas till att korspriselasticiteten inte innebär tillräckligt incitament. 

Exempelvis har industrin inte möjlighet att välja andra lösningar som t.ex. när fossila bränslen 

måste användas för vissa stålsorter. Skatter kan ha en indirekt påverkan på den andra 

energikällan. Vissa respondenter menar att när elpriserna på fossila energikällor höjs så skickas 

kostnaderna vidare till den förnyelsebara produktionen av energibolagen. Respondenterna menar 

också att korspriselasticiteten mellan bensin och diesel gör att dieselanvändningen inte påverkas 

till samma utsträckning av prisökningar jämfört med bensin. 

I dessa fall kan det vara bättre att använda andra ekonomiska styrmedel än skatter och på ett mer 

kostnadseffektivt sätt få industriföretagen till att energieffektivisera utan att för den skull påverka 

företagens eller det samhällsekonomiska resultatet negativt.  

8.2.4.2 Snedvridningar 

Respondenter nämner hur politiska beslut och styrmedel upplevs som orättvisa i Sverige eller i 

resten av Europa. Det kan handla om att företag i vissa europeiska länder undantas från eller 

kompenseras för vissa former av styrmedel eller dess verkningar. Ett exempel på detta är hur 

Tyskland tillämpar utsläppshandelsystemet, så att industrierna kompenseras för indirekta 

kostnader av högre elpriser.  

Gemensamt för alla dessa upplevda orättvisor är att de innebär något som i den teoretiska 

referensramen betecknades som snedvridningar på marknaden. Sådana snedvridningar kan 

uppkomma om en viss sektor, bransch eller vissa företag undantas skatter, pålagor eller extra 

lagstiftning till nackdel för resterande aktörer på marknaden. I detta fall skulle det kunna vara 

reduktionsmålet inom utsläppshandelssystemet.  

Denna orättvisa uppstår dels när vissa företag tilldelas en procentuellt större andel av 

reduktionsmålet pga. att samma reduktionsmål fördelas på allt färre aktörer, dels när 

reduktionsmålet för vissa företag sänks så att det finns olika kostnader för olika aktörer på samma 

marknad.  

Att färre aktörer får en större börda av ett reduktionsmål, kan jämföras med de 

marginalkostnader som reduktionsmålet innebär. Likt det resonemang som förs i den teoretiska 

referensramen skulle en begränsad fördelning innebära stora marginalkostnader och mindre 

marginalnytta för de företag som deltar. Det krävs därför en avvägning och en fördelning mellan 

flera företag men också att det sker en avvägning beroende på hur mycket varje företag de facto 

kan vara med och bidra.  

Beaktas bör också den optimala beskattningsteorin där företag behandlas olika beroende på 

situation. T.ex. kan företag som inte kan föra vidare sina kostnader på den globala marknaden 

undantas hårdare regleringar. Det är även viktigt att indirekta kostnader beaktas. Blir skillnaderna 

i marginalkostnader för stora, så är inte det ekonomiska styrmedlet kostnadseffektivt. 
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Sammanfattning av Energimarknadsanalysen; 

Hinder; Företagsekonomisk lönsamt är inte synonymt med samhällsekonomiskt lönsamhet, 

snedvridningar av konkurrens 

Drivkrafter; Kostnadseffektiva lösningar 

Krav på styrmedel; Minska barriärerna mellan det samhälls- och företagsekonomiska. 

bibehåll kostnadseffektivitet på styrmedelen och undvik snedvridningar av 
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8.3 Konkreta åtgärder för att öka energieffektiviserings-

arbetet.  

Det teoretiska ramverket samt den kvantitativa och kvalitativa undersökningen visar på hinder 

och drivkrafter för energieffektiviseringar. Utifrån informationsperspektivet samt finansiell-, 

innovations- och energimarknadsperspektiven har ett flertal skeenden och resonemang kunnat 

visas. Som tidigare nämnts är hinder och drivkrafter många gånger två sidor av samma 

perspektiv.  

Dessa hinder och drivkrafter visar på behovet av konkreta åtgärder för ett framgångsrikt 

energieffektiviseringsarbete.  Informationsperspektivet behandlar främst hur informationen 

sprids om effektiviseringsarbetet och presenteras för organisationen. Det finansiella perspektivet 

handlar om hur energieffektiviseringsarbetet ska finansieras. Innovationsperspektivet beskriver 

varför företag ska sprida energieffektiviseringsteknologier och avslutningsvis 

energimarknadsperspektivet behandlar hur snedvridningar ska undvikas och kostnadseffektivitet 

gynnas  

För att illustrera detta har en övergripande kravmodell gjorts upp enligt nedan;  

 

Figur 25 Kravmodell för styrmedel 

 

Modellen ovan visar de krav som finns för att styrmedel ska bli effektiva i arbetet med 

energieffektiviseringar inom industrin men även i samhället i stort.  
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 Information: Informationen måste vara tydlig, illustrerad, specifik och enkel. Det är bra 

om den återknyts till tidigare erfarenheter och tillhandahålls nära beslutstillfället.  

 Finansiellt: Styrmedel måste ge mätbara och kvantifierbara resultat, innebära en finansiell 

säkerhet och inte motverka företagets tillväxt. 

 Innovation: Styrmedlet måste väga in hur innovationsrättigheterna ska fördelas och 

kompenseras samt tillse att teknikneutralitet råder, där målet är det viktiga och inte sättet.  

 Energimarknad: Styrmedlet ska undvika snedvridningar i konkurrensen till nackdel för 

svenska företag och vara kostnadseffektivt för samhället. Framförallt är långsiktighet 

viktig så att företagen får möjlighet att planera efter dess ramar.  

Modellen illustrerar att ett samspel måste råda mellan perspektiven men att inte alla faktorer 

måste vara uppfyllda för att visst styrmedel eller åtgärd ska fungera. Åtgärder påverkas i hög grad 

av hur resten av energimarknaden ser ut och hur de politiska styrmedlen riktas. Det kan också i 

det enskilda fallet vara svårt att veta vilka åtgärder som påverkar energieffektiviseringsarbetet. 

Exempelvis visar den kvantitativa datainsamlingen på att både PFE och EKC fått kritik för att 

det kan vara svårt att se vad som kan hänföras till det enskilda programmet eller påverkas av 

annat. Datainsamlingen och analysen visar dock på att ovanstående faktorer i kravmodellen spelar 

en viktig roll för att styrmedel och de interna incitamenten ska få önskad effekt.  

Det finns här en skillnad mellan vilken nivå som studeras och hur systemperspektivet väljs. Om 

ett företag inför styrmedel eller åtgärder har det inte samma påverkan på energimarknaden eller 

vissa delar av innovationsperspektivet som när de politiska styrmedlen införs, vilka kan ha direkt 

och/eller indirekt påverkan på alla fyra perspektiven.  

Studien visar att styrmedel eller åtgärder bör utformas för att inte gynna ett perspektiv framför ett 

annat. Exempelvis bör information om valt styrsystem i ett företag inte påverka den finansiella 

säkerheten såsom aktiekursen genom nyckeltal. Ett sådant styrmedel eller åtgärd kommer inte att 

genomföras eller uppnå dess potential. 

Vid en internationell utblick kan slutsatser dras vid val av åtgärder till det svenska 

energieffektiviseringsarbetet. Det är framförallt tre huvudåtgärder som kan vara intressanta att 

studera.   

Respondenter nämner i ett flertal fall vikten av ett ökat samarbete mellan företag, myndigheter 

och andra aktörer, något som är vanligt i både Kina och Japan. Även om länderna har två olika 

inriktningar, där Japan har frivilliga styrmedel medan Kina har statliga femårsplaner så är företag, 

myndigheter, universitet och högskolor sammanlänkande i forsknings- och utvecklingssatsningar. 

Dessa satsningar stöds finansiellt genom investeringsfonder.  Kritik har riktats mot att 

entreprenörsandan kan bli lidande men i Kinas fall har det också inneburit att nya teknologier 

lanserats snabbare på marknaden. Slutsatsen som kan dras är att ett ökat samarbete med 

inblandning av investeringsstöd kan innebära positiva effekter för energieffektiviseringsarbetet.  

Den statliga kontrollen med 5-10 års planer i Kina ger långsiktighet och förutsägbarhet i arbetet 

med energieffektiviseringar. Den oklara uppföljningen motverkar dock styrmedlets betydelse då 

viktig information och feedback på vidtagna åtgärder bortfaller.  Slutsatsen som kan dras är att 

investeringshorisonten är längre i Kina med en större långsiktighet än det svenska. Behovet av 
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förutsägbarhet och långsiktighet styrks av respondenterna och är något som efterfrågas i Sverige.  

Frågan är dock hur denna långsiktighet går att implementera i ett kapitalistiskt land som Sverige 

med fria marknadskrafter.  

Att Sverige likt Danmark skulle införa ett kvotpliktsystem har diskuterats men förslaget har 

avfärdats. Det danska systemet fungerar bäst inom byggnadssektorn där användningen av fossila 

bränslen är stor. Kvotpliktssystemet skulle inte få samma påverkan i Sverige där i huvudsak annat 

än fossila bränslen används till bostäder. Att kvotpliktsystemet inte ger någon påverkan på 

energitjänstmarknaden kan verka avskräckande. Samverkan mellan energileverantörer och dess 

kunder såsom t.ex. industriföretag är dock en positiv faktor och något som skulle kunna få större 

genomslag i Sverige, även om inte ett svenskt kvotpliktsystem införs.   
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Slutsatser och diskussion 

 

Avsnittet avslutar 

examensarbetet och 
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avslutas med en 

diskussion.  

 

 Bild 16 (Egen Källa) 
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9  SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka styrmedel ämnade för att stimulera till 

genomförande av energieffektiviseringar inom industrin. Syftet är också att identifiera tänkbara 

möjligheter och hinder samt ge förslag på åtgärder till förändringar för att förbättra 

energieffektiviseringsarbetet.  

Syftet med uppsatsen kan sammanfattas i följande frågeställningar 

 Vilka styrmedel kan användas för att genomföra energieffektiviseringar inom industrin? 

 Vilka drivkrafter eller incitament men också hinder finns? 

 Vilka konkreta åtgärder bör vidtas för att energieffektiviseringsarbetet skall öka?  

9.1 Slutsatser 

9.1.1 Vilka styrmedel kan användas för att genomföra 

energieffektiviseringar inom industrin? 

Programmet för energieffektivisering (PFE), Energikartläggningscheckar (EKC), Miljöbalken, 

Ekodesign direktivet (ErP), Energi- och koldioxidskatter, Utsläppshandelsystemet (ETS) och 

Elcertifikatsystemet påverkar energieffektiviseringsarbetet inom industrin. Fler styrmedel är för 

närvarande på gång, som i huvudsak innebär en utveckling av de redan befintliga. Slutsatserna 

kan punktas upp enligt nedan.  

 Inget styrmedel har en total genomslagskraft på industrins aktörer vilket beror på 

antingen frivillighet, undantag eller att inte tillräcklig uppföljning sker såsom med 

Miljöbalken.  

 Den frivilliga PFE med tydliga ekonomiska incitament och den tvingande ErP med krav 

på produkt och märkning anses vara bra och väl fungerande styrmedel.  

 EKC kan förbättras med större incitament för de deltagande företagen. Miljöbalken 

kritiseras för tolkningsproblem och utdragna tillståndsprocesser. Ökad kostnadsnivå 

genom skatter och ETS påverkar konkurrenskraften då den ökade kostnaden inte kan 

föras vidare på kunden. Elcertifikatsystemet gynnar förnyelsebara energikällor men 

missgynnar användningen av spillvärme. 

 PFE och EKC har en positiv marknadspåverkan. ErP påverkar genom märkning och 

krav. Resterande styrmedel innebär en högre kostnadsnivå men kan komma att förändras 

då liknande system utvecklas globalt. 

 Endast PFE och Miljöbalken har krav på att ett kontinuerligt energiarbete.  

 Inget styrmedel är tillräckligt långsiktigt. PFE och EKC är under omarbetning. 

Miljöbalken och ErP ligger fast men här sker dock en viss kontinuerlig förändring genom 

antingen tolkning eller ändrad tillämpning, vilket initieras av domstol, myndigheter eller 

aktörerna själva.  Elcertifikatsystemet, ETS och ErP är alla föremål för en kontinuerlig 

diskussion och påverkas av rådande ”politiska vindar”.  

9.1.2 Vilka drivkrafter eller incitament men också hinder finns? 

Hinder och drivkrafter som ett industriföretag har i dess energieffektiviseringsarbete kan delas in 

i fyra perspektiv; information-, finansiell-, innovation- och energimarknad.  



 

 
 

113 SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

Inom informationsperspektivet är bristfällig kunskap om energieffektiviseringar och vilken 

potential som finns för företaget att genomföra arbetet ett stort hinder. Även otydlig, inaktuell 

eller icke-relevant information påverkar utfallet av arbetet med energieffektiviseringar.  En viktig 

drivkraft är därför att det finns ett tydligt informationsincitament där det klart framgår vinster 

med åtgärden dvs. att målet styr medlet. 

Det finansiella perspektivet anger förekomst av resursbrister i organisationen, både humankapital 

och av finansiella art som utgör hinder för arbetet med energieffektiviseringar. Det finns även en 

koppling till s.k. Split-Incentives problematik samt att energiinvesteringarna kan påverka viktiga 

nyckeltal negativt, vilket minskar intresset för eventuella investeringar. Den främsta finansiella 

drivkraften för energieffektiviseringsinvesteringar är att det ger en avkastning på investeringen, 

vilket i längden bidrar till ett bättre resultat. 

Innovationsperspektivet visar på problemet med differentierade regler. Osäkerheten i att 

medverka i företagsöverskridande samarbeten är ett hinder för att delta i olika 

forskningssatsningar inom teknikområdet och då främst för energieffektiviseringar. Möjligheten 

till att förvärva erfarenheter samt att erhålla konkurrensfördelar, är den främsta drivkraften till ett 

utökat arbete.  

Energimarknadsperspektivet anger att vad som är samhällsekonomiskt lönsamt inte automatiskt 

behöver vara företagsekonomiskt lönsamt. Snedvridningar av konkurrensen och kortsiktig 

planering är hinder för arbetet med energieffektiviseringar. En viktig drivkraft till 

energieffektiviseringsarbetet inom energimarknaden är om det ger kostnadseffektiva lösningar för 

företaget och samhället i stort.  

9.1.3 Vilka konkreta åtgärder bör vidtas från marknadens aktörer för att 

stimulera till ökat energieffektiviseringsarbete.  

 

Hinder och drivkrafter kan indikera vilka konkreta åtgärder som skulle behövas för ett 

framgångsrikt energieffektiviseringsarbete.  

Informationen måste vara tydlig, illustrerad, specifik och enkel samtidigt som att det är bra om 

den återknyts till tidigare erfarenheter och tillhandahålls nära beslutstillfället men också anpassas 

till nivån i företaget.  

 Myndigheter bör tillhandahålla klara och tydliga riktlinjer för arbetets genomförande och 

vilka vinster som kan erhållas. Viktigt är att myndigheten bättre förmedlar belysande 

exempel på arbeten inom energieffektiviseringar. Enklare uppföljning kan ske genom 

samordning och webbapplikationer för att undvika dubbelarbete.  

 Företag bör anpassa information till verksamheten om hur och varför arbetet för 

energieffektiviseringar ska ske. Viktigt är att alla nivåer inom företaget får tillräcklig 

kunskap om mål och medel med arbetet vilket t.ex. kan ske genom grafisk uppföljning av 

tidigare projekt. Behovet av eldsjälar kan både vara en styrka eller svaghet, men 

effektiviseringsarbetet behöver stöd i form av energiledningssystem, informationsdelning 

och ledningens support.  

 Samarbeten ska ske både mellan företag, intresseorganisationer och myndigheter. Detta 

samspel kan även ske mellan industrier som inte verkar i samma bransch t.ex. inom ett 

bruksområde.  
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Finansiellt måste åtgärderna innebära mätbara och kvantifierbara resultat, en finansiell säkerhet 

och inte motverka företagets tillväxt. 

 Myndigheter måste ge stöd för större samhällsviktiga investeringar, t.ex. genom 

investeringsstöd eller lån.  

 Företag bör se till att den finansiella strukturen anpassas till att prioritera 

energieffektiviseringsarbetet. Det kan ske genom att sammankoppla vinsten av 

effektiviseringen med dess kostnader för att undvika split-incentives. Företaget bör 

tillämpa en långsiktighet i sina investeringar och lyfta fram fördelarna med arbetet t.ex. 

genom nya nyckeltal.   

 Samarbeten inom och utom branschen kan minska investeringskostnader och gynna 

arbetet med energieffektiviseringar såsom t.ex. genom arbetspooler och olika typer av 

informationsutbyten där aktörerna kan delge varandra erfarenheter.  

Innovation måste vägas in och det bestämmas hur innovationsrättigheterna ska fördelas och 

kompenseras. Viktigt är att tillse att teknikneutralitet råder, där målet är det viktiga och inte sättet.  

 Myndigheter måste ge stöd för samproduktion av ny kunskap och vara en legitim aktör, 

”en spindel i nätet” som inger förtroende för och stimulerar olika forskningssamarbeten. 

Teknikneutralitet måste råda i besluten där ingen enskild teknologi premieras framför 

någon annan.  

 Företag måste få incitament och se fördelar med innovation och ett kontinuerligt 

förändringsarbete. Det kan ske genom att uppmuntra anställda att vara delaktiga och 

utveckla verksamheten genom att t.ex. fånga upp och premiera förslag på 

förbättringsarbeten.  

 Samarbeten och samproduktion av ny kunskap mellan universitet och högskolor, olika 

forskningsinstitutet, intresseorganisation och de enskilda företagen bör premieras, där nya 

teknologier presenteras och viktiga kunskapsutbyten görs.  Företag måste fås att våga dela 

med sig av information och erfarenheter av lyckade och mindre lyckade satsningar som 

drivkraft för innovationsarbetet.  

Energimarknaden måste undvika snedvridningar i konkurrensen och tillse att styrmedlet är 

kostnadseffektivt och långsiktigt.  

 Myndigheter måste se till att styrmedel inte påverkar konkurrenssituationen både inom 

och utanför Sverige. Styrmedlen måste utformas långsiktigt med en tydlig polisk agenda 

som marknadens aktörer kan verka efter. Fokus måste ställas på kostnadseffektivitet så att 

lika nytta ger lika effekt.   

 Företag måste ges stöd till investeringar, även om de inte är företagsekonomiskt 

lönsamma men samhällsekonomiskt lönsamma. Företag måste fås att uppmärksamma 

marknadskrafterna och premieras att utveckla mer energismarta och kostnadseffektiva 

lösningar, vilket ökar konkurrenskraften och stärker varumärket.   

 Samarbeten mellan intresseorganisationer, företag m.fl. har en viktig roll genom lobby-

arbete mm att påverka och ge feedback till hur styrmedel påverkar energimarknaden.  
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För att skapa bättre förutsättningar för konkreta åtgärder vad gäller energieffektiviseringsarbetet 

har en internationell utblick gjorts till Danmark, Kina och Japan. Utblicken visar att långsiktighet 

och förutsägbarhet samt en större samverkan aktörer emellan är något som bör premieras i ett 

framgångsrikt energieffektiviseringsarbete.  

Hur ska det framtida styrmedlet för energieffektiviseringar utformas, som piska eller morot?  

Denna fråga har funnits som en röd tråd genom arbetet. Forskningen vad gäller 

energieffektiviseringar visar på att en kombination av frivilliga, tvingande och ekonomiska 

styrmedel behövs för en gynnsam utveckling. Aktörer med skilda intressen och förutsättningar 

kräver en mångfald av åtgärder som både lockar och om nödvändigt pushar aktörerna till 

energieffektiviseringsarbete. Respondenterna delar denna uppfattning men tillägger att om inte 

heterogeniteten bland aktörerna uppmärksammas full ut finns en fara att 

energieffektiviseringsarbetet missgynnas när industrin utlokaliseras till andra delar av världen. 

Således kan följande slutsats dras av det anförda nämligen att den initiala frågan om styrmedel 

som ”piska eller morot” måste omformuleras till ett konstaterande. För ett effektivt 

energieffektiviseringsarbete måste både styrmedel i form av piska och morot väl kombineras och 

en bredare syn på begreppet energieffektivisering ske.  Det viktiga är en anpassning och en väl 

avvägd kombination av styrmedel för att gynna både energieffektiviseringsarbetet, industrin och 

samhället i stort.  

9.2 Diskussion och förslag till fortsatta studier  

Undersökningen har begränsats till respondenter med intresse för energieffektiviseringar inom 

industrin. En abduktiv ansats har valts med både en kvalitativ och kvantitativ studie för att utifrån 

teorin kunna studera styrmedel, hinder och drivkrafter för att genomföra energieffektiviseringar. 

Denna tvärvetenskapliga studie utgår från ett antal teorier inom national- och företagsekonomin, 

beteendevetenskap, ingenjörsvetenskap samt spelteorier.  Att det endast finns ett fåtal 

tvärvetenskapliga studier inom området ger ett mindre vetenskapligt stöd till arbetet och skapar 

en osäkerhet i sig, vilket skulle kunna motverkas med fler studier inom området.  

Under arbetet har ett flertal intressanta forskningsområden och fenomen upptäckts. Det kunde 

vara givande att studera energieffektiviseringar även inom andra branscher än industrin. En sådan 

studie skulle inte enbart generalisera resultaten ytterligare utan även förstärka eller förminska 

betydelsen av vissa perspektiv som kanske är unikt för just industrin och dess 

energieffektiviseringsarbete. 

Arbetets mer översiktliga karaktär kunde i fortsatta studier fokusera mer på ett visst perspektiv av 

energieffektiviseringsarbetet och återknytas till fallföretag. 

Under arbetets gång och då särskilt under intervjustudien har det framkommit att det skett en 

förändring av investeringsklimatet och i synen på framtida investeringar i effektivisering. Det 

vore därför intressant för framtida forskning att undersöka om det de facto finns några sådana 

investeringstendenser och skillnader i investeringshorisont beroende på vilken sorts 

ägare/ledning som finns.  I detta samanhang kunde även nya affärsmodeller kartläggas som 

stimulerar till ytterligare energieffektiviseringar.  

Den internationella utblicken visar på att det går att dra viktiga lärdomar av andra länders arbete 

med energieffektiviseringar. Skulle styrmedel och åtgärder av utländsk modell t.ex. ett ökat 
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samarbete mellan företag eller andra aktörer kunna implementeras i Sverige? Det krävs därför 

ytterligare internationella jämförelser för att få fram goda exempel på 

energieffektiviseringsarbetet.   
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Bilaga 1 Intervjumall 

 

 
Om mig 

 
 Min bakgrund är studier i Industriell Ekonomi med Inriktning Energisystem vid Kungliga 

Tekniska Högskolan samt Kandidatprogrammet i Ekonomi på Handelshögskolan i 
Stockholm 
 

 
Arbetet 

 
 Examensarbete 30 HP del av IVAs delprojekt Industri i ”Ett energieffektivt samhälle” 

 
 Inom industrin finns det idag ett antal styrmedel, som har till uppgift att påverka olika 

aktörer på marknaden att minska energianvändningen samt öka sina 
energieffektiviseringar. Styrmedlens uppgift är att minska/överkomma de 
hinder/barriärer som motverkar det energieffektiviseringsarbete som ansetts skulle ha 
skett. Nu när ett nytt energieffektiviseringsdirektiv ska införas ställs återigen frågan, vilken 
effekt dessa styrmedel har och om de verkligen påverkar de hinder som finns. Arbetet 
kommer därför, utifrån den teori och de kartläggningar av hinder och drivkrafter som 
finns, att undersöka vilka krav som kan och borde ställas på styrmedel för 
energieffektivisering.  

 
Om Person och Organisationen - fakta  

 
 Kort om personen 

o Erfarenhet, år på posten, utbildning mm.  
 Kort om organisationen 

o Organisationens storlek, roll och påverkan. 

 
Allmän beskrivning av industrins energisituation 
 

 Vad är speciellt med energieffektiviseringsarbetet inom industrin? 
 

 Vilka förändringar ser du som viktigast på energimarknaden? 
 

 Hur bedömer du att energimarknaden påverkar industrins konkurrenssituation idag och 
finns det risk för snedvridningar? 
 

Hinder och drivkrafter 
 

 Vilken/vilka är de främsta hindren för att uppnå ett framgångsrikt 
energieffektiviseringsarbete inom den svenska industrin anser du?  
 

 Hur skulle du rangordna dessa hinder? 
  

 Vilken/vilka är de främsta drivkrafterna för att uppnå ett framgångsrikt 
energieffektiviseringsarbete inom den svenska industrin anser du? 
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 Hur skulle du rangordna dessa drivkrafter? 

Styrmedel  

 
 Vilket/vilka styrmedel anser du påverkar energieffektiviseringsarbetet i ert företag/inom 

industrin? 
 

 Vad är din generella åsikt om dagens styrmedel?  
 

 Nämn ett positivt exempel på ett styrmedel och varför det har fungerat så bra för 
industrin. Vilka hinder övervanns?  Vilka resultat har kunnat tillskrivas det aktuella 
styrmedlet? 
 

 Nämn ett dåligt exempel på ett styrmedel och varför det inte har fungerat för industrin? 
 

 Vilka kriterier ska finnas för ett framgångsrikt styrmedel? 
 

 Har du något förslag på ett alternativ styrmedel för framtida energieffektiviseringar?  

 
Övrigt 

 
 Övriga kommentarer. 

 


