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Hinder och drivkrafter projekt BEE 

Sammanfattning 

 
Föreliggande rapport är en del av utvärdering av projektet BEE – Branschvis 
energieffektivisering.  
 
Projektet BEE – Branschvis Energieffektivisering genomfördes under 2013-2014 i Dalarna 
och Gävleborgs län. Projektägare var Länsstyrelsen Dalarna i samarbete med Gävle-Dala 
Energikontor. Projektet finansierades med medel från Energimyndigheten, Region Gävleborg 
och Länsstyrelsen Dalarna.  
 
Samarbete inleddes med små och medelstora industrier (SME) inom följande branscher: 
sågverk, teknikföretag, träindustrier, kött- och livsmedelsindustrier, alpina skidanläggningar, 
turisthotell, drivmedelsstationer och livsmedelsbutiker. För varje bransch har projektet anlitat 
en specialiserad energikonsult som hjälpt företagen med energikartläggningar och gett stöd 
för planering av åtgärder. 125 företag medverkade i projektet, varav 116 stycken gjorde en 
heltäckande energikartläggning. Sammanlagt togs mer än 1 750 förslag på åtgärder fram.  
 
I projektidén för BEE ingick även att engagera energi- och klimatrådgivarna i genomförandet, 
för att på så sätt bidra till kompetensutveckling. Syftet med projektet var att fokusera på 
energikartläggningar och genomförande av åtgärder. Själva energikartläggningarna har inte 
genomförts med finansiering av projektet, utan som en affärsmässig uppgörelse mellan 
företagen och vald energikonsult.  
 
Syftet med föreliggande rapport är att studera förutsättningar för en implementering av 
åtgärder för energieffektivisering som framkommit vid de genomförda energikartläggningarna 
från projekt BEE. Genom intervjuundersökningar och enkätstudier har drivkrafter och hinder 
studerats för energieffektivisering samt hur företagen arbetar med internt 
energieffektivisering. Som komplement till detta är även en analys gjord avseende 
ekonomiska förutsättning för energieffektivisering i de studerande branscherna (se appendix 
1). 
 
De resultat som presenteras i denna rapport har gjorts med representanter från olika 
befattningar inom de analyserade industrierna. Alla har gett sin syn på hinder och drivkrafter 
för energieffektivisering samt hur det interna energieffektiviseringsarbetet fortgår inom deras 
organisation och hur det kan förbättras. 
 
Resultat från intervjuundersökningar och enkätstudier visar bl.a. att inom branscherna 
teknikföretag, kött- och livsmedelsindustrier, alpina skidanläggningar, drivmedelsstationer, 
turisthotell och livsmedelsbutiker är kostnadsbesparingar är en av de tre främsta gemensamma 
drivkraften, samt att brist på investeringskapital eller osäkerhet kring investeringsberäkning 
anges som ett av de främsta hindren för energieffektivisering. Inom branscherna sågverk och 
träföretag är beteende och attityder rankat som främsta hindret för energieffektivisering samt 
stöd från högsta ledningen den största drivkraften för att genomföra energieffektiviseringar. 
 
Resultat från studien visar också att projekt BEE bidragit med ytterligare kunskap om 
möjligheten att energieffektivisera, samt även att projektet har medfört ett mer aktivt 
energieffektiviseringsarbete inom den egna organisationen. 
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Förord 
 
Denna rapport är ett resultat av ett pågående samarbete mellan Länsstyrelsen i Dalarna samt 
Högskolan i Dalarna.  
 
Undertecknade vill rikta ett varmt tack till alla de företagsrepresentanter som deltagit i 
intervju- och enkätundersökningar. Vi vill också tacka Energimyndigheten för finansiering av 
projektet.  
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Hinder och drivkrafter projekt BEE 

1 Inledning 
 

Bakgrund  
 
Svensk industri använder mer el än jämfört med industrier i andra europeiska länder. En 
förklaring till den höga elanvändningen är det historiskt låga elpris i Sverige. Figur i nedan 
visar ett exempel från gjuteribranscherna i några europeiska länder där kopplingen mellan lågt 
elpris och hög elanvändningen framgår.  

 
Figur i: Gjuteriindustrins elanvändning i relation till total energianvändning i procent (%) och elpriser för företag 
som årligen använder 1–9 samt 9–50 GWh i några europeiska länder. För Holland (the Netherlands) fanns det för få 
mätningar för att erhålla en säker siffra för företag som årligen använder 9–50 GWh (baserad på Thollander et al., 
2005, Rohdin et al., 2007, EEPO, 2003). 

 
Den 1 januari 1996 avreglerades den svenska elmarknaden vilket innebar att elhandeln 
konkurrensutsattes och det blev fritt att köpa el från den elleverantör som kunde erbjuda de 
bästa villkoren. Alla länder inom EU har idag helt eller delvis avreglerade elmarknader och 
alla länder inom Europa deltar i en gemensam öppen elmarknad där producenter och 
distributörer kan sälja el till kunder inom hela EU. En avreglerad elmarknad innebär därmed 
en ökad handel av el över landsgränserna.  
 
Den elproduktion som har den högsta rörliga produktionskostnaden i ett kraftsystem arbetar 
som marginell produktionskälla. Det är med andra ord den produktionsenheten som minskar 
eller ökar när efterfrågan på el förändras. I ett europeiskt elsystem är det kolbaserad 
kondenskraft som har den högsta rörliga produktionskostnaden och därmed fungerar som 
marginell elproduktion. Verkningsgraden i ett sådant kolkondens kraftverk är endast 30% mot 
en verkningsgrad på 100% i kraftvärmeverk där el produceras med 30% och fjärrvärme med 
70%. Med kolkondens som marginell elproduktion genererar varje använd kWh el ett utsläpp 
på 1 kg CO2 (Sjödin 2002).  
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Detta betyder att vid en helt avreglerad europeisk elmarknad påverkar varje förändring i 
svensk elanvändning produktionen i ett europeiskt kolkondens kraftverk, och varje förändring 
påverkar därmed också det globala utsläppet av koldioxid. Minskade elanvändningen genom 
energieffektivisering innebär därför både minskade energikostnader och minskade utsläpp av 
globala emissioner av koldioxid.  
 
Energieffektiviseringsarbete är komplext och omfattar en rad såväl tekniska, organisatoriska 
såväl som beteendemässiga faktorer, både avseende hinder och drivkrafter. Tidigare forskning 
kring hinder och drivkrafter för energieffektivisering och vilka åtgärder som räknas som 
effektiva har visat att dessa varierar kraftigt mellan olika företag, branscher och regioner 
(Thollander, 2008). För att underlätta och stödja energieffektiviseringar i den svenska 
industrin är det av största vikt att erhålla en bild av vilka faktorer som förhindrar och driver 
fram implementering av energieffektiv teknik, samt utvärderar tidigare 
energieffektiviseringsbefrämjande insatser. Mot den bakgrund har i föreliggande rapport 
drivkrafter och hinder studerats för en implementering av energieffektiviseringsåtgärder som 
identifierats vid genomförda energikartläggningar från projekt BEE.  
 

Syfte och upplägg 
Syftet med föreliggande rapport är att studera förutsättningar för en implementering av 
åtgärder för energieffektivisering som framkommit vid de genomförda energikartläggningarna 
från projekt BEE inom branscherna:  

• sågverk,  
• teknikföretag,  
• träindustrier,  
• kött- och livsmedelsindustrier 
• alpina skidanläggningar 
• drivmedelsstationer 
• turisthotell 
• livsmedelsbutiker  

 
Genom intervjuundersökningar och enkätstudier har drivkrafter och hinder för 
energieffektivisering studerats samt dessutom hur företagen arbetar med energieffektivisering 
inom den egna organisationen. Även ekonomiska förutsättningar för energieffektivisering i de 
studerande branscherna har studerats och redovisas i appendix 1. 
 
Omfattning och resultat från projekt BEE finnas att läsa i slutrapport från projektet BEE-
Branschvis Energieffektivisering, Marit Ragnarsson, Länsstyrelsen Dalarna (Ragnarsson, 
2015).  
 

Metod och upplägg 
Den metod som använts har i övergripande mening utgjorts av en fallstudie (Yin, 1994). För 
en mer utförlig metodbeskrivning av fallstudier inom energieffektivisering i industrin 
hänvisas till Thollander (2008) och Thollander och Ottosson (2008). Studien har genomförts 
genom intervjuundersökningar och enkätstudier. Det bör noteras att de rankade drivkrafterna 
och hindren endast har redovisats som en kvantifierad siffra, vilket är en förenkling eftersom 
de finns fler perspektiv än en redovisad siffra.  
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Forskningen beträffande hinder till energieffektivisering får anses vara relativt väl etablerad 
medan forskning kring drivkrafter för energieffektivisering är förhållandevis ny, åtminstone  
 
vad gäller forskning som har en mer övergripande karaktär, dvs. inte bara studerar en typ av 
drivkraft. Några undantag är Thollander och Ottosson (2009), Thollander et al. (2009), och 
Thollander och Ottosson (2008). De drivkrafter och hinder som respondenterna blivit 
ombedda att redogöra för i föreliggande studie har erhållits från i första hand Thollander och 
Ottosson (2008).  
 
Studier av interaktionen människa-teknik, eller människa-människa är enligt systemforskare 
som exempelvis Boulding (1956) bland de mest komplexa system som går att studera. Detta 
gör att trots forskningsmässigt höga ambitioner och metodologiskt strukturerad datainsamling 
så finns det en risk att respondentens svar exempelvis innehåller varierad grad av skevhet och 
t.ex. svarar på ett sätt som vederbörande tror att intervjuaren vill att han eller hon ska svara, 
s.k. SDB (Social Desirability Bias).  
 
I föreliggande arbete har samtliga analyserade företag under perioden 2013-2014 tidigare fått 
en energikartläggning genomförd inom projekt BEE. Projekt BEE genomfördes i Dalarna och 
Gävleborgs län med Länsstyrelsen Dalarna som projektägare i samarbete med Gävle-Dala 
Energikontor. Projektet finansierades med medel från Energimyndigheten, Region Gävleborg 
och Länsstyrelsen Dalarna.  
 
Genom intervjustudier och enkätundersökningar med representanter med olika befattningar 
inom de analyserade industrierna har föreliggande arbete fokuserat på hinder och drivkrafter 
för att implementera de energieffektiviseringsåtgärder som framkom inom projekt BEE. 
 
 

2 Tidigare studier 
 
Tidigare studier av uppföljning kring energieffektivisering visar att energieffektivisering inte 
alltid är prioriterad av ledningen, det kan finnas stora ambitioner med flera genomförda 
energisystemanalyser och där personal har genomgått utbildning inom energieffektivisering, 
men att det sedan inte funnits tid att arbeta med implementering av 
energieffektiviseringsåtgärder. Man identifierar olika energieffektiviseringsproblem och 
finner lösningar, men saknar drivkraften för att genomföra de identifierade 
effektiviseringsåtgärderna. Ett exempel är företag som vet att det finns en hög 
tomgångsförbrukning men ändå inte fokuserar på åtgärder för att minska den. Orsaken uppges 
ofta vara att energieffektivisering inte är en central fråga, och att det är ett område där det inte 
finns någon speciell person inom företaget som är ansvarig för just energieffektivisering. 
(Trygg, et al, 2010). 
 
Företag som är verksamma i olika branscher påverkas ofta av varierande typer av miljökrav, 
ett exempel är branscher som livsmedels- och kemikalieindustrier. Där kommer även 
energieffektivisering in i form av kontinuerliga mätningar av energianvändningen och 
genomförande av effektiviseringsåtgärder. Krav från kunder upplevs ofta som en anledning 
till energieffektivisering. För att se hur mycket energi olika enheter använder är det viktigt att 
kunna utvärdera energianvändningen i företag. Både mätningar och nyckeltal kan vara 
behjälpliga i ett sådant arbete. Att strategiskt arbeta med kvantifierade mål och nyckeltal har 
beskrivits som en framgångsfaktor i flera studier (Jonsson, 2010). Mätningar kan också visa  
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var besparingspotentialer kan finnas och hur man ska driva ett effektiviseringsarbete. Att mäta 
energianvändning på ett rättvisande sätt upplevs ofta som svårt. Om ett företag producerar 
samma typ av vara på samma sätt kan det fungera att mäta energiåtgång per producerad 
kvantitet. Och man producerar samma kvantitet per tidsenhet kan tidsbaserade mätningar 
fungera. (Trygg et al, 2010). 
 
För att främja energieffektiviseringsåtgärder behöver energianvändning mätas på ett tydligt 
sätt. Mätningarna behöver dessutom tolkas så att de blir meningsfulla. Många studier kring 
energieffektivisering visar att man inte gör någon skillnad på olika investeringar. Det som styr 
om en investering blir av eller inte beror på återbetalningstiden ser ut. Det betyder att det är 
den investeringen som har lägst pay-offtid som ledningen beslutar att göra. Däremot upplevs 
energiinvesteringar som svårare att säkerställa jämfört med andra investeringar inom ett 
företag. Eftersom energifrågorna inte tillhör kärnverksamheten ställs det större krav på de 
underlag som ligger till grund för en energiinvestering än vad det gör vid andra investeringar 
(Trygg et al, 2010).  
 
 

3 Branschvisa resultat  
 
 
Uppföljningen från projekt BEE visar att synen på arbete kring energieffektivisering samt hur 
man inom olika företag arbetar med dessa frågor varierar från företag till företag.  
 
I föreliggande kapitel presenteras del av resultat från de enkäter och intervjustudier som 
genomförts som uppföljning av projekt BEE. Kapitlet inleds med exempel på genomförda 
energieffektiviseringsåtgärder och följs sedan av en branschvis redovisning av hinder och 
drivkrafter för energieffektivisering samt hur samt hur det interna 
energieffektiviseringsarbetet fortgår inom den egna organisation och hur det kan förbättras. 
 
En summering av antal föreslagna åtgärder av olika typ för butiker och drivmedels-stationer 
visar att de vanligaste åtgärdsförslagen är (1) belysning, (2) olika åtgärder inom styr- och 
reglerteknik samt (3) byggnadstekniska åtgärder. I den sista kategorin ingår åtgärder såsom 
isolering av väggar, tak, rör och byte av dörrar/fönster samt solavskärmning.  
 
För industrier, turisthotell, restauranger och alpina skidanläggningar visar motsvarande 
summering att de vanligaste åtgärdsförslagen är (1) styr- och reglerteknik, (2) 
uppvärmningssystem samt (3) produktionsutrustning. Exempel på åtgärder inom 
uppvärmningssystem är värmeåtervinning, installation av termostater, konvertering från olja 
och direktel till flis, bioolja, närvärme, bergvärme eller elångpanna. Exempel på åtgärder 
inom produktionsutrustning är byte av motorer, optimera processer, byte av kompressorer och 
åtgärder för spånhantering.   
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Kött- och livsmedel 
 

3.1.1 Hinder och drivkrafter 
 
Totalt 3 företag inom kött- och livsmedelsindustrin har studerats. I figur 1 och 2 nedan visas 
hur olika drivkrafter och hinder värderats av de tillfrågade respondenterna. Som framgår av 
diagrammen är (1) minskade kostnader, (2) förbättrad arbetsmiljö samt (3) långsiktig 
energistrategi de tre faktorer som driver ett energieffektiviseringsarbete mest, medan (1) brist 
på kunskap i energifrågor, (2) beteende och attityder samt (3) att åtgärderna inte bedömts som 
tillräckligt lönsamma de tre faktorer som starkast hindrar ett energieffektiviseringsarbete. 
 
 

 
Figur 1: Drivkrafter för energieffektivisering kött- och livsmedel. 
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Figur 2: Hinder för energieffektivisering kött- och livsmedel. 

 
 

3.1.2 Internt energieffektiviseringsarbete 
 
Respondenterna anger att projekt BEE till viss mån har bidragit till ett mer aktivt 
energieffektiviseringsarbete samt mer kunskap om hur det egna företaget kan spara energi. 
Merparten av respondenterna anger också att medverkan i projekt BEE har lett till att åtgärder 
blir genomförda som annars inte skulle ha blivit det samt att företagets prioritering av 
energieffektivisering har ökat under de senaste 10 åren. 
 
Man uppger också att det finns åtgärder som är lönsamma enligt företagets 
lönsamhetskriterier, men som trots det inte blivit implementerade. 
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Livsmedelsbutiker 

3.1.3 Hinder och drivkrafter 
 
Totalt 15 företag inom livsmedelsbutiker har studerats. I figur 3 och 4 nedan visas hur olika 
drivkrafter och hinder värderats av de tillfrågade respondenterna. Som framgår av 
diagrammen är (1) minskade kostnader, (2) investeringsstöd för investering i energieffektiv 
teknik samt (3) stöd från högsta ledningen de tre faktorer som driver ett 
energieffektiviseringsarbete mest, medan (1) brist på investeringskapital, (2) inte tillräckligt 
lönsamma åtgärder samt (3) osäkerhet kring investeringsberäkning är de tre faktorer som 
starkast hindrar ett energieffektiviseringsarbete. 
 
 

 
 

Figur 3: Drivkrafter för energieffektivisering livsmedelsbutiker 
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Figur 4: Hinder för energieffektivisering livsmedelsbutiker 

 
 

3.1.5 Internt energieffektiviseringsarbete 
 
Respondenterna från branschen anger att projekt BEE gett mer kunskap hur företaget kan 
spara energi. Majoriteten av respondenterna anger också att projektet bidragit till ett mer 
aktivt energieffektiviseringsarbete samt att åtgärder som annars inte skulle ha blivit 
genomförda har blivit det.  
 
Intervjuer med respondenterna visar också att energifrågor generellt inom branschen upplevs 
ha låg prioritering och inte vara en central fråga. Fokus ligger istället på 
konkurrenssituationen jämfört övriga livsmedelsbutiker. 
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Drivmedel 
 

3.1.6 Hinder och drivkrafter 
 
Totalt 4 företag inom branschen drivmedel studerats. I figur 5 och 6 nedan visas hur olika 
drivkrafter och hinder värderats av de tillfrågade respondenterna. Som framgår av 
diagrammen är (1) investeringsstöd för investering i energieffektiv teknik, (2) förmånliga lån 
för investering i energieffektiv teknik samt (3) minskade kostnader de tre faktorer som driver 
ett energieffektiviseringsarbete mest, medan (1) osäkerhet kring investeringsberäkning, (2) 
beteende och attityder hos personalen samt (3) osäkerhet kring verksamhetens framtid är de 
tre faktorer som starkast hindrar ett energieffektiviseringsarbete. 
 
 

 
 
Figur 5: Drivkrafter för energieffektivisering drivmedel 
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Figur 6: Hinder för energieffektivisering drivmedel 

 
 

3.1.7 Internt energieffektiviseringsarbete 
 
Respondenter från branschen anger att projekt BEE gett mer kunskap hur företaget kan spara 
energi samt ett mer aktivt energieffektiviseringsarbete. Majoriteten av respondenterna anger 
också att projektet bidragit att åtgärder som annars inte skulle ha blivit genomförda har blivit 
det samt att en energikartläggning inte hade blivit genomförd utan en 
energikartläggningscheck. 
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Teknikföretag 
 

3.1.8 Hinder och drivkrafter 
 
Totalt 15 företag inom branschen teknikföretag har studerats. I figur 7 och 8 nedan visas hur 
olika drivkrafter och hinder värderats av de tillfrågade respondenterna. Som framgår av 
diagrammen är (1) stöd från energiexpert, (2) minskade kostnader samt (3) stöd från 
ledningen de tre faktorer som driver ett energieffektiviseringsarbete mest, medan (1) 
osäkerhet kring investeringsberäkning, (2) osäkerhet om prestanda för ny utrustning samt (3) 
att andra investeringar prioriteras högre är de tre faktorer som starkast hindrar ett 
energieffektiviseringsarbete. 
 
 

 
 
Figur 7: Drivkrafter för energieffektivisering teknikföretag 
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Figur 8 Hinder för energieffektivisering teknikföretag 

 
 

3.1.9 Internt energieffektiviseringsarbete 
 
Majoriteten av respondenterna från branschen anger att projekt BEE till viss mån har bidragit 
till ett mer aktivt energieffektiviseringsarbete samt att projektet har bidragit till mer kunskap 
kring möjligheterna att spara energi. Majoriteten av respondenterna uppger också att en 
energikartläggning inte hade blivit genomförd utan en energikartläggningscheck samt at 
projekt BEE har medför att åtgärder som annars inte hade blivit implementerade har blivit det. 
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Alpina skidanläggningar 
 

3.1.10 Hinder och drivkrafter 
 
Totalt 3 företag inom branschen alpina anläggningar har studerats. Skidanläggningarna fick 
till skillnad från övriga företag i projekt BEE inte en fulltäckande energikartläggning. I figur 9 
och 10 nedan visas hur olika drivkrafter och hinder värderats av de tillfrågade respondenterna. 
Som framgår av diagrammen är (1) skatter, (2) minskade kostnader samt (3) förmånliga lån 
för investering i energieffektiv teknik de tre faktorer som driver ett 
energieffektiviseringsarbete mest, medan (1) brist på investeringskapital, (2) energifrågor ej 
prioriterade av koncernledningen samt (3) brist på personal/tid för att arbeta med energifrågor 
är de tre faktorer som starkast hindrar ett energieffektiviseringsarbete.  
 
 

 
 
Figur 9 Drivkrafter för energieffektivisering alpina skidanläggningar 
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Figur 10 Hinder för energieffektivisering alpina skidanläggningar 

 
 

3.1.11 Internt energieffektiviseringsarbete 
 
Respondenter från branschen anger att en energikartläggning troligen inte skulle ha 
genomförts utan en energikartläggningscheck, majoriteten anger också att projekt BEE inte 
har medfört att åtgärder som annars ej hade blivit genomförda har blivit det, men dock att 
medverkan i projektet har lett till mer kunskap kring energieffektivisering.  
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Träföretag 
 

3.1.12 Hinder och drivkrafter 
 
Totalt 3 företag inom branschen teknikföretag har studerats. I figur 11 och 12 nedan visas hur 
olika drivkrafter och hinder värderats av de tillfrågade respondenterna. Som framgår av 
diagrammen är (1) stöd från högsta ledningen, (2) förbättrad arbetsmiljö samt (3) krav från 
kunder de tre faktorer som driver ett energieffektiviseringsarbete mest, medan (1) beteende 
och attityder hos personalen, (2) brist på kunskap i energifrågor inom företaget samt (3) brist 
på personal/tid för att arbeta med energifrågor är de tre faktorer som starkast hindrar ett 
energieffektiviseringsarbete. 
 

 
 
Figur 11 Drivkrafter för energieffektivisering träföretag 
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Figur 12 Hinder för energieffektivisering träföretag 

 
 

3.1.13 Internt energieffektiviseringsarbete 
 
Respondenterna från branschen anger att projekt BEE till viss mån har bidragit till mer 
kunskap inom energieffektivisering samt att projektet har lett till mer aktivt arbete med 
energieffektivisering. Respondenterna anger också att projekt BEE har medfört att åtgärder 
som annars ej hade blivit genomförda har blivit det. 
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Sågverk 
 

3.1.14 Hinder och drivkrafter 
 
Totalt 2 företag inom branschen teknikföretag har studerats. I figur 13 och 14 nedan visas hur 
olika drivkrafter och hinder värderats av de tillfrågade respondenterna. Som framgår av 
diagrammen är minskade kostnader och stöd från högsta ledningen samt skatter de tre faktorer 
som driver ett energieffektiviseringsarbete mest, medan (1) risk för produktionsstörningar, (2) 
osäkerhet om prestanda för ny utrustning samt (3) att koncernledningen ej prioriterar 
energifrågor är de tre faktorer som starkast hindrar ett energieffektiviseringsarbete. 
 

 
 
Figur 13 Drivkrafter för energieffektivisering sågverk 
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Figur 14 Hinder för energieffektivisering sågverk 

 
 

3.1.15 Internt energieffektiviseringsarbete 
 
Respondenterna från branschen anger att projekt BEE har bidragit till mer kunskap inom 
energieffektivisering samt att projektet har lett till mer aktivt arbete med energieffektivisering. 
Respondenterna anger också att projekt BEE har medfört att åtgärder som annars ej hade 
blivit genomförda har blivit det, samt att en energikartläggning inte skulle ha blivit genomförd 
om utan en energikartläggningscheck. 
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Turisthotell 
 

3.1.16 Hinder och drivkrafter 
 
Totalt 4 företag inom branschen turisthotell har studerats. I figur 15 och 16 nedan visas hur 
olika drivkrafter och hinder värderats av de tillfrågade respondenterna. Som framgår av 
diagrammen är (1) investeringsstöd för investering i energieffektiv teknik, (2) minskade 
kostnader samt (3) förmånliga lån för investering i investering i energieffektiv teknik, medan 
(1) inte tillräckligt lönsamma åtgärder, (2) risk för produktionsstörning samt (3) brist på 
investeringsstöd är de tre faktorer som starkast hindrar ett energieffektiviseringsarbete. 
 
 

 
  
 
Figur 15 Drivkrafter för energieffektivisering turisthotell 
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Figur 16 Hinder för energieffektivisering turisthotell 

 
 

3.1.17 Internt energieffektiviseringsarbete 
 
Respondenterna från branschen anger att projekt BEE i hög grad har bidragit till mer kunskap 
inom energieffektivisering samt att projektet har lett till mer aktivt arbete med 
energieffektivisering. Respondenterna anger också att projekt BEE har medfört att åtgärder 
som annars ej hade blivit genomförda har blivit det, samt att en energikartläggning troligen 
inte skulle ha blivit genomförd om utan en energikartläggningscheck. 
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4 Slutsats och diskussion 
 
I föreliggande rapport har redovisats resultat från intervjuer och enkäter med företag som 
medverkade i projekt BEE– Branschvis Energieffektivisering. Projektet genomfördes under 
2013-2014 i Dalarna och Gävleborgs län. Projektägare var Länsstyrelsen Dalarna i samarbete 
med Gävle-Dala Energikontor. Projektet finansierades med medel från Energimyndigheten, 
Region Gävleborg och Länsstyrelsen Dalarna.   
 
Syftet med föreliggande rapporten är att studera vilka hinder och drivkrafter som stöder en 
implementering av energieffektiviseringsåtgärder som framkommit i projekt BEE. 
Sammanlagt 8 olika branscher har studerats; sågverk, teknikföretag, träindustrier, kött- och 
livsmedelsindustrier, alpina skidanläggningar, drivmedelsstationer, turisthotell och 
livsmedelsbutiker. Totalt125 företag medverkade i projekt BEE, varav 116 stycken gjorde en 
heltäckande energikartläggning. Sammanlagt togs mer än 1 750 förslag på 
energieffektiviseringsåtgärder fram.  
 
Av de intervjuundersökningar och enkätstudier som denna rapport baseras på kan följande 
slutsatser göras: 
 
 

• Kostnadsbesparingar är en av de tre främsta gemensamma drivkraften inom 
branscherna, teknikföretag, kött- och livsmedelsindustrier, alpina skidanläggningar, 
drivmedelsstationer, turisthotell och livsmedelsbutiker. Inom branscherna sågverk och 
träindustrier är stöd från högsta ledningen den största drivkraften för att genomföra 
energieffektiviseringar. 
 

• Brist på investeringskapital eller osäkerhet kring investeringsberäkning anges som en 
av de främsta hindren för energieffektivisering i samtliga analyserade branscher 
förutom inom branscherna sågverk och träindustrier där beteende och attityder rankas 
som främsta hindret för energieffektivisering. 
 

• Flera respondenter vittnar om att man är medveten om förekomsten av 
kostnadseffektiva energieffektiviseringsåtgärder som inte implementerats. Detta 
förklaras bland annat med att ansvaret för energifrågan fallit mellan stolarna eller att 
man inte har tillräcklig drivkraft.  

 
• Majoriteten av respondenterna upplever att projekt BEE bidragit med ytterligare 

kunskap om möjligheten att energieffektivisera samt till ett mer aktivt internt 
energieffektiviseringsarbete. 
 

• Övervägande majoriteten av respondenter från samtliga studerade branscher uppger att 
de inte hade genomfört en energikartläggning utan stödet från en 
energikartläggningscheck.  
 

• Majoriteten av de studerade branscherna upplever att energifrågan har fått ökad 
prioritering under de senaste 10 åren, trots det saknas en långsiktig nedtecknad 
energistrategi i samtliga analyserade branscher. 
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• Synen på energi skiljer sig åt ganska radikalt mellan de olika branscherna. Inom t.ex. 
livsmedelsbutikerna har energifrågan en relativt låg prioritering medan energi är ett 
centralt och prioriterat område bland alpina skidanläggningar och verkstadsföretag. 

 
• Majoriteten av respondenter uppger att de upplever att de finns många 

effektiviseringsåtgärder som skulle ge ekonomiska vinster vid genomförande men som 
ändå inte implementeras samt att ett ekonomiskt investeringsbidrag skulle bidra till att 
energieffektiviseringsåtgärder till högre grad blir genomförda. 
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Jakob Rehme   Appendix 1 
 
Ekonomiska förutsättningar för 
energieffektiviseringsinvesteringar 
 
Det har noterats att det finns både hinder och drivkrafter för investeringar i 
energieffektiviseringsåtgärder (te.x Thollander 2008). Ibland kan det till och med vara 
förvånande att företag inte investerar i förhållandevis billiga åtgärder med korta 
återbetalningstider. En anledning ligger i de ekonomiska förutsättningar som företag upplever, 
och även vad man uppfattar som prioriterat när man ska välja mellan olika 
investeringsalternativ.  
 
I denna rapport har det även konstaterats att aspekter som att 1) åtgärder inte är tillräckligt 
lönsamma; 2) brist på tillgängligt investeringskapital och 3) osäkerheter i kostnadskalkyler 
hindrar företag att göra energibesparande investeringar.  
 

Syn på investeringar 
När ett företag eller organisation ska fatta ett investeringsbeslut finns det olika aspekter som 
styr. Exempel på anledningar till investeringar kan vara: 1) expansionsinvesteringar för att 
öka omsättning i verksamheten, 2) återinvesteringar för att bevara eller t.o.m. höja företagets 
kapacitet, 3) investeringar som sparar kostnader, samt 4) övriga investeringar (t.ex., tvingande 
direktiv om arbetsplatssäkerhet eller om hantering av mat). De energisparande investeringar 
som studerats i detta projekt är framförallt kostnadsbesparande, och även till viss del baserade 
på direktiv, (något som kan komma att öka i framtiden). 
 
Investeringskalkylering utförs för att på ett ekonomiskt sätt motivera att en investering 
överhuvudtaget ska göras, men även för att rangordna mellan olika tänkbara 
investeringsobjekt. På grund av att det finns en finansieringsproblematik (dvs. kapital är en 
trång resurs) resulterar det i prioritering mellan olika tänkbara investeringar: 

• Kapitalmarknadsnivå: Projekt konkurrerar om kapitaltillgång med andra alternativa 
investeringar (både nationellt och internationellt), dvs. återspeglandes långivares och 
aktieägares krav på avkastning.  

• Branschnivå: Inom branschen konkurrerar olika företag med varandra både 
tidsmässigt och kapitalmässigt. 

• Organisationsnivå: En investering i energibesparing konkurrerar med andra 
investeringar i verksamheten. 

 
Ränta, och avkastningskrav eller mål, har debatterats flitigt de senaste åren inom 
energisektorn. Generellt så är kalkylräntan central i investeringskalkylering och principen 
brukar vara att den minst ska motsvara den genomsnittliga kapitalkostnaden för företaget. 
Eftersom kapital är en trång resurs är det ofta logiskt att ur ett ägarperspektiv relatera 
kalkylräntan till den avkastning som kan genereras av en annan investering – ofta definierad 
som bästa möjliga alternativa placering med hänsyn taget till risk. Den typen av möjliga 
alternativa placering blir då ägarens avkastningskrav på alla typer av investeringar. 
 
Ett populärt sätt att definiera avkastningskrav på investeringar är med så kallad vägd 
kapitalkostnad eller på engelska ”Weighted Average Cost of Capital” (WACC). Det är en 
metod som beräknar vad en investering måste ge i avkastning utgående från företagets lån och 
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den ränta man därmed måste betala, samt aktieägares avkastningskrav på sitt ägande. Med 
andra ord är den teoretiska utgångspunkten att investeringar minst måste ha en avkastning 
motsvarande företagets avkastningskrav, dvs. motsvara WACC eftersom de måste nå minst 
den nivån för att kunna återbetala lån samt ge avkastning till aktieägare.  
 
Vad som är viktigt vad gäller kapitalkostnadsberäkningar är att den underliggande räntan och 
inflationen ligger på historiskt låga nivåer för närvarande. Det är inte osannolikt att räntor och 
inflation kommer att öka i framtiden och att kapitalkostnaden i termer av WACC därmed 
kommer att öka. Ibland ställs företagets behov av avkastning på investeringar mot synen på 
samhällsnyttiga investeringar, som exempelvis energibesparande åtgärder.  Det finns ett antal 
grundläggande variabler/ ingående värden i en investeringsanalys med olika osäkerheter som 
måste hanteras vid ett investeringsbeslut vad gäller energibesparing (se Tabell a).  
 
Tabell a. Grundläggande variabler/ ingående värden i en investeringsanalys 

Värde: Hur uppskatta? Svårighet att uppskatta  Exakthet 

Grundinvesteringens 
storlek  
 

Offert och tidigare erfarenheter av 
liknande projekt 

Låg – uppskattning nu  Hög 

Kalkylränta Intern ekonomisk policy 
(avkastningskrav), uppskattning av 
framtida kapitalkostnader och 
inflation 

Låg på kort sikt och mycket 
hög på lång sikt – 
uppskattning över hela 
investeringens livslängd 

Medel 

Besparing Energipriser/ tariffer och dess 
utveckling över tiden, 
underhållskostnader och 
avbrottskostnader  

Låg på kort sikt och mycket 
hög på lång sikt – 
uppskattning över hela 
investeringens livslängd 

Medel 

Utrangeringsvärde Tidigare erfarenheter av liknande 
projekt 

Medel - Vid slutet av 
tekniska livslängden 

Medel 

 

Ekonomiska förutsättningar 
De ekonomiska förutsättningarna för företagen i denna studie kommer här att analyseras. 
Fokus ligger på de olika branscher som definierats i studien, och därmed också de olika 
förutsättningar som dessa branscher kan sägas ha för investeringar. 
 
I denna analys bör det noteras att en del företag måste plockas bort eftersom de tillhör 
koncerner. Vidare är det en del bolag som är enskilda firmor eller ekonomiska föreningar 
varför deras ekonomiska data inte finns tillgängligt. Det ska även noteras att antalet bolag i en 
del av dessa branscher är alltför få för att man ska kunna dra tillräckligt säkra slutsatser.  
Urvalet, efter rensning för verksamheter som saknar relevant data är:  
 
VERKSAMHET ANTAL BOLAG 
LIVSMEDELSBUTIK 63 
DRIVMEDELSSTATION 19 
TEKNIKFÖRETAG 19 
SKIDANLÄGGNING 9 
KÖTT & LIVSMEDELSFÖRETAG 5 
TURISTHOTELL 5 
SÅGVERK 4 
TRÄFÖRETAG 4 
RESTAURANG 2 
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Av naturliga skäl blir analysen därför säkrare för verksamheter som livmedelsbutiker, 
drivmedelsstationer samt teknikföretag. Det innebär även att situationen för kött och 
livsmedelsföretag, turisthotell, sågverk, träföretag samt restaurang blir väldigt osäker, där vi 
snarast kan uttala oss om de företag som ingick i projektet och inga andra. 
 

Situationen för företagen i studien 
Företagen har haft en relativt svag utveckling sedan 2005. Snittomsättningen ligger på i 
storleksordningen 50 MSEK, men där ett fåtal företag, (framförallt sågverk) får en stor 
påverkan på snittet. Medianen ligger istället på ca 17 MSEK, och beskriver bättre de företag 
som ingår i studien. Medelantalet anställda är drygt 20 och medianen ligger på ca 7-8 
anställda. En del av företagen är ekonomiska föreningar, vissa är enskilda firmor och saknar 
därmed anställda, där firmorna istället drivs av enskilda företagsidkare, eller som 
intresseorganisationer för bygden. Detta gäller inte minst landsbygdsbutiker.  
 
 

 
Figur 1. Omsättningsutveckling 2005-2013 
 
Vad gäller omsättningsutveckling kan man se en svag uppgång mellan åren 2005-2013, 
motsvarande 0,5-1% tillväxt per år, med en dipp kring 2008-2009, dvs finanskrisen.  
 
Det finns en viss, om än svag, koppling mellan omsättning och lönsamhet, här beskriven av 
företagens avkastning på totalt kapital. Det skulle innebära att de större företagen har 
möjlighet till en något högre avkastning på sitt investerade kapital. Dock är avvikelserna 
stora, och förutsättningarna vad gäller kapitalbehov skiljer sig stort mellan företagen. 
Exempelvis är investeringsbehoven mycket större i sågverk eller teknikföretag än i 
livsmedelsbutiker.  
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Figur 2. Omsättningen mot lönsamheten (avkastning på totalt kapital) i företagen  
 
 
För att kunna jämföra mellan olika branscher kan man se att omsättningen i sågverk ligger i 
en klass för sig med omsättningsnivåer på ca 250 MSEK.  
 

 
Figur 3 Omsättningen som ett snitt av omsättningen 2005-2014 
 
 
Vad som är noterbart är även att drivmedelsstationer, livsmedelsbutiker samt turisthotell har 
mycket låga omsättningar. Framförallt livsmedelsbutikerna i denna studie har en låg 
medelomsättning i förhållande till konkurrenter och utgör det minsta formatet vad gäller 
dagligvarubutiker i Sverige.  
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Figur 4 Omsättningen som ett snitt av omsättningen 2005-2014 
 

Lönsamhetsutvecklingen 
Medianen för vinstmarginalen för företagen i studien kan sägas ligga på en låg nivå. 
Vinstmarginaler på 1-3% för skidanläggningar, träföretag, drivmedelsstationer och 
livsmedelsbutiker talar för antingen höga verksamhetskostnader eller tillbakahållna priser, 
eller både och. Detta i sin tur innebär att det blir svårare att investera i verksamheten för 
framtiden.  
 

 
Figur 5 Vinstmarginal över olika branscher [%] 
 
Noterbart i denna bild är att restaurang enbart består av två företag och kan därför inte med 
sägas vara representativt. Vad som är klart är att verksamheter som teknikföretag, sågverk 
samt kött & livsmedelsföretag ’behöver’ en högre vinstmarginal för att klara av att 
återinvestera i en mer kapitalintensiv verksamhet än exempelvis livsmedelsbutiker.  
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Den avkastning, eller lönsamhet, som företagen har är däremot inte så dålig, inte minst är 
avkastningen på eget kapital acceptabel. Detta är förmodligen ett resultat av en försiktighet att 
investera och att man utnyttjar gamla avskrivna investeringar.  
 
 

 
Figur 6 Medianen av företagens avkastning på eget kapital 2005-2014 
 
 

 
Figur 7 Medianen av företagens avkastning på totalt kapital 2005-2014 
 
Vidare är det en stor del av verksamheterna i denna studie som inte har speciellt höga 
kapitalkrav, vilket i sin tur innebär att avkastningen på kapitalet blir bra även vid 
förhållandevis blygsamma rörelseresultat.  Detta syns inte minst i avkastningen då man jämför 
mellan olika branscher.  
 

32 
 



Hinder och drivkrafter projekt BEE 

 
Figur 8 Avkastning på totalt kapital över olika branscher [%] 
 
 
Skidanläggningar ligger i en klass för sig, med en stor ryckighet mellan åren vad gäller 
lönsamhet. Förklaringen till det ligger säkerligen i att lönsamheten är starkt beroende av väder 
och därmed kundtillströmning. Inte minst är mindre anläggningar känsliga för vintervädret. 
Restaurang måste igen tas med en nypa salt eftersom det bara är två företag i urvalet.  
 
Även fast att livsmedelsbutiker har den lägsta vinstmarginalen är deras avkastning på totalt 
kapital nästan i paritet med teknikföretagen, eftersom deras kapitalbehov är lågt. På 
kapitalbehovssidan ligger sågverk i en klass för sig, med stora investeringar i anläggningar. 
Kött och livsmedel, teknikföretag, träföretag samt skidanläggningar har även de relativt stora 
investeringar i anläggningar. Därefter kommer turisthotell samt restauranger, medan 
livsmedelsbutiker och drivmedelsstationer har små anläggningstillgångar.  
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Genomgång av frågor om de ekonomiska förutsättningarna  
 
Här följer en genomgång av de frågor som i enkätuppföljningen rörde de ekonomiska 
förutsättningar för att investera i energieffektivisering. Vad som ska tydliggöras är att det i 
materialet finns en stor mängd bortfall i svaren, varför det är svårt att dra entydiga slutsatser. 
Därför har vi valt att presentera även den ekonomiska situationen för de företag som vi saknar 
svar för. Även av frisvaren framgår att en del företag ser ekonomi som hinder för att kunna 
genomföra bra energieffektivisering, och att investeringsstöd behövs för att mindre företag 
ska klara av att investera.  
 
Drivkrafter för investeringar i energieffektivisering  
 
Minskade kostnader 
Minskade kostnader som ett motiv till att investera är av intresse oavsett vilken bransch eller 
vilka ekonomiska muskler som man har (50 företag menar att det är en viktig drivkraft). Det 
som valt att svara ”0” (dvs inget svar, något som över 90 företag valt att göra) på denna fråga 
ser dock ut att vara företag med bättre lönsamhet i termer av medel på avkastning på totalt 
kapital. Att minska kostnader är annars en aspekt som bör vara av intresse oavsett bransch, 
och även en faktor som inte är avhängigt av storleken på verksamheten.  
 
Tabell b Minskade kostnader 
Minskade 
kostnader 
Betyg 

Omsättning 
(snitt 
[kSEK]) 

Vinst- 
marginal 
(Snitt [%]) 

Avkastning 
totalt kapital 
(Snitt[%]) 

Antal 
svar 

0 Ej svar 46 971 4,98 48,27 91 
3 Neutral 29 593 -3,64 -13,11 1 
4 Viktigt 45 092 6,57 11,20 17 
5 Mycket viktigt 53 621 6,87 15,94 33 
 
Förmånliga lån för investering i energieffektiv teknik 
För verksamheter med lägre lönsamhet, (både vinstmarginal och avkastning på totalt kapital) 
blir det viktigare att ha tillgång till förmånliga lån. Speciellt mindre företag med 
förhållandevis lägre lönsamhet (36 st företag svarar 4 eller 5 på den frågan), både vad gäller 
rörelsens resultat i termer av vinstmarginal, och avkastningen på kapital, menar att det är av 
vikt att ha tillgång till förmånliga lån för att kunna göra investeringar. För större företag, och 
företag med bättre lönsamhet har lättare att få tillgång till bra lån, varför detta inte är 
överraskande.  
 
Tabell c Förmånliga lån för investering i energieffektiv teknik 
Förmånliga lån… 
Betyg 

Omsättning 
(snitt 
[kSEK]) 

Vinst- 
marginal 
(Snitt [%]) 

Avkastning  
totalt kapital 
(Snitt[%]) 

Antal 
svar 

0 Ej svar 46 562 5,06 47,97 92 
1 Mycket oviktigt 25 684 16,52 22,37 1 
2 Inte så viktigt 46 162 18,60 57,44 2 
3 Neutral 168 034 6,58 13,88 11 
4 Viktigt 21 962 1,97 -2,41 16 
5 Mycket viktigt 23 591 8,24 21,45 20 
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Investeringsstöd för investering i energieffektiv teknik 
På samma sätt är det av vikt för mindre företag, med låg omsättning att kunna få 
investeringsstöd för att kunna göra investeringar. Lönsamheten är däremot inte lika tydlig, 
utan företag med låg total försäljning menar att investeringsstöd är en viktig drivkraft för 
investering (40 st svarar 4 eller 5 på den frågan).  
 
Tabell d Investeringsstöd för investering i energieffektiv teknik. 
Investeringsstöd…  
Betyg 

Omsättning 
(snitt 
[kSEK]) 

Vinst- 
marginal 
(Snitt [%]) 

Avkastning 
totalt kapital 
(Snitt[%]) 

Antal 
svar 

0 Ej svar 46 562 5,06 47,97 92 
2 Inte så viktigt 168 509 6,78 12,21 1 
3 Neutral 149 133 5,19 10,62 9 
4 Viktigt 36 852 6,23 5,52 16 
5 Mycket viktigt 22 465 6,98 19,69 24 
 
 
Ett annat energitjänsteföretag som står för investeringen 
Att ett annat företag står för investeringen är en inte lika viktig drivkraft som lån och 
investeringsstöd, enbart 11 företag menar att det är viktigt. Av de som svarar att detta är 
viktigt finns företa med låg omsättning och förhållandevis låg lönsamhet.  
 
Tabell e Ett annat energitjänsteföretag som står för investeringen 
Ett annat energi-… 
Betyg 

Omsättning 
(snitt 
[kSEK]) 

Vinst- 
marginal 
(Snitt [%]) 

Avkastning 
totalt kapital 
(Snitt[%]) 

Antal 
svar 

0 Ej svar 46 045 4,90 47,03 93 
1 Mycket oviktigt 51 573 21,67 43,57 2 
2 Inte så viktigt 221 402 10,48 16,61 5 
3 Neutral 37 519, 6,10 15,38 31 
4 Viktigt 15 239 3,22 -0,14 6 
5 Mycket viktigt 12 038 5,16 13,39 5 
 
 
Hinder för att genomföra energiinvesteringar 
Att kunna förstå hinder till varför man inte väljer att göra investeringar är viktigt för att kunna 
formulera policy eller att kunna utforma stödåtgärder för att energieffektiviseringsåtgärder ska 
kunna komma till stånd.  
 
Åtgärderna inte tillräckligt lönsamma. (För lång återbetalningstid)  
Att investeringar inte kommer till stånd pga att åtgärder inte är tillräckligt lönsamma är en 
förhållandevis viktig anledning (38 svarar det). Detta hinder är dock något som är enhetligt 
för verksamheter oavsett storlek och lönsamhet.  
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Tabell f Åtgärderna inte tillräckligt lönsamma. (För lång återbetalningstid) 
Åtgärderna inte … 
Betyg 

Omsättning 
(snitt 
[kSEK]) 

Vinst- 
marginal 
(Snitt [%]) 

Avkastning 
totalt kapital 
(Snitt[%]) 

Antal 
svar 

0 Ej svar 46 971 4,98 48,27 91 
2 Inte så viktigt 23 840 2,97 16,58 3 
3 Neutral 38 342 5,94 16,96 10 
4 Viktigt 66 901 6,36 11,33 25 
5 Mycket viktigt 30 897 7,92 15,95 13 
 
 
Brist på investeringskapital 
Brist på investeringskapital bedöms vara ett hinder för investeringar framförallt i minder 
verksamheter med lägre rörelselönsamhet, och med låg avkastning på kapitalet (36 svar). Inte 
heller det är förvånande utan följer logiken att det just är sådana företag som har 
finansieringssvårigheter och brist på investeringskapital, både i form av eget kapital och lånat.  
 
Tabell g Brist på investeringskapital 
Brist på inv… 
Betyg 

Omsättning 
(snitt 
[kSEK]) 

Vinst- 
marginal 
(Snitt [%]) 

Avkastning 
totalt kapital 
(Snitt[%]) 

Antal 
svar 

0 Ej svar 46 575 4,91 47,64 92 
2 Inte så viktigt 234 792 15,31 34,11 4 
3 Neutral 36 750 9,28 21,41 10 
4 Viktigt 48 208 5,88 8,63 19 
5 Mycket viktigt 17 840 4,38 12,24 17 
 
 
Andra investeringar prioriteras högre 
Att andra investeringar prioriteras högre är även det en anledning till att man inte investerar i 
energieffektiviseringar, det är dock något som inte är lika viktigt (28 svarar att det är viktigt), 
och det fördelar sig mer jämnt över olika omsättningsklasser och lönsamhet. Man kan även 
här tänka sig att större verksamheter med förhållandevis stora anläggningstillgångar har andra 
prioriteringar, inte minst att mindre energieffektiviseringsinvesteringar blir mindre 
prioriterade, och att istället större verksamhetsinvesteringar fokuseras.  
 
Tabell h Andra investeringar prioriteras högre 
Andra 
investering... Betyg 

Omsättning 
(snitt 
[kSEK]) 

Vinst- 
marginal 
(Snitt [%]) 

Avkastning totalt 
kapital 
(Snitt[%]) 

Antal 
svar 

0 Ej svar 46 575 4,91 47,64 92 
1 Mycket oviktigt 10 517 15,78 37,00 1 
2 Inte så viktigt 34 333 16,41 29,81 3 
3 Neutral 27 772 4,17 9,14 18 
4 Viktigt 90 799 6,88 11,11 18 
5 Mycket viktigt 32 318 6,87 20,92 10 
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Kommentarer om investeringar i energibesparing  
Baserat på analysen i denna rapport är det av vikt att stödja småföretag vad gäller finansiering 
av energieffektiviseringsåtgärder. Det är de små företagen som framförallt framhåller lån och 
stöd som drivkrafter till att göra investeringar, och brist på investeringskapital som ett hinder.  
 
Vid investeringsbeslut fokuserar ofta företag på att stödja sin huvudaffär för att på så sätt 
stärka sin position på marknaden, öka sin omsättning och på så sätt förbättra sin lönsamhet. 
Majoriteten av de företag som ingått i den här studien kan sägas vara småföretag. Vad gäller 
företag med små investerade tillgångar som livsmedelsbutikerna och drivmedelsstationerna så 
drivs de med helt andra förutsättningar än andra dagligvarubutiker eller bensinstationer, med 
små ekonomiska förutsättningar att investera vare sig i expansion, i återinvestering eller i 
kostnadsbesparingar. Även små investeringar som behövs i verksamheten är ofta svåra att 
finansiera, t.ex. en ny frys. Med den svåra situationen för små butiker och stationer finns det 
en stor osäkerhet om de kommer att kunna leva kvar, varför investeringar blir osäkra även av 
den anledningen. För dessa mindre företag är det av stor vikt att försöka hitta sätt att stödja 
önskvärda investeringar eftersom de annars inte kommer att ske. Denna bild är kopplad till 
den syn som företagen har vad gäller de viktigaste drivkrafterna och hindren för 
energieffektivisering i de olika branscherna (se tabell j nedan).  
 
En annan verksamhet med små förutsättningar till investeringar är små skidanläggningar. De 
är beroende av väder och därmed kundtillströmning för att kunna betala den drift, men 
framförallt den investering som finns i anläggningen. Det finns därför stora osäkerheter även 
för dem, och en investering som minskar energikostnader kan bli meningslös utan den 
försäljningsintäkt som krävs för att man ska kunna leva kvar.  
 
Vad gäller större verksamheter som sågverk, träföretag, kött- och livsmedelsföretag samt 
teknikföretag finns det större möjligheter att skapa rätt förutsättningar för investeringar. 
Framförallt då investeringarna kan påverka företagens produktionskostnader på et fördelaktigt 
sätt. Dock finns det osäkerheter i kostnadskalkylerna vad gäller energipriser som elpriser, 
osäkerheter i kapitalkostnadskrav samt osäkerheter i den tekniska utvecklingen. Det är därför 
av vikt att stödja beslutsfattare med relevanta och realistiska kostnads- och besparingskalkyler 
för att på så sätt minska den osäkerhet som finns. 
 
 
Tabell j Drivkrafter och hinder till investeringar i energieffektivisering 
GRUPP Bransch Drivkrafter Hinder  
1 Sågverk 

 
1) minskade kostnader  
2) stöd från ledningen  
3) skatter 

1) risk för 
produktionsstörningar,  
2) osäkerhet om teknisk 
prestanda 
3) ledningen ej prioriterar 

1 Kött- och 
livsmedel 
 

1) minskade kostnader,  
2) förbättrad arbetsmiljö  
3) långsiktig 
energistrategi 

1) brist på kunskap i 
energifrågor 
2) beteende och attityder  
3) bristande projektlönsamhet  

1 Teknikföretag 
 

1) stöd från energiexpert 
2) minskade kostnader  
3) ledningsstöd 

1) osäkerhet kring kalkyl   
2) osäkerhet om teknisk 
prestanda  
3) andra investeringar 
prioriteras  
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1 Träföretag 
 

1) stöd från ledningen,  
2) förbättrad arbetsmiljö  
3) krav från kunder 

1) beteende och attityder,  
2) brist på kunskap i 
energifrågor   
3) brist på personal/tid 

2 Turisthotell 
 

1) investeringsstöd för 
teknik,  
2) minskade kostnader  
3) förmånliga lån för 
investering 

1) inte tillräckligt lönsamma 
åtgärder, 
2) risk för produktionsstörning  
3) brist på investeringsstöd 

2 Alpina skid-
anläggningar 
 

1) skatter 
2) minskade kostnader  
3) förmånliga lån 

1) brist på investeringskapital,  
2) energifrågor ej prioriterade  
3) brist på personal/tid 

2 Livsmedelsbutiker 
 

1) minskade kostnader, 
2) investeringsstöd  
3) ledningsstöd 

1) brist på investerings-kapital,  
2) bristande projektlönsamhet  
3) osäkerhet kring kalkyl 

2 Drivmedel 
 

1) investeringsstöd  
2) förmånliga lån  
3) minskade kostnader 

1) osäkerhet kring kalkyl 
2) beteende och attityder  
3) osäkerhet om verksamhets 
framtid 

 
 
Som följer av den ekonomiska analysen samt den studie som är gjord i dessa företag vad 
gäller synen på energibesparing kan vi dela upp företagen i två grupper. I grupp 1 hittar vi 
företag som menar att det är viktigt till exempel med ledningsstöd så att frågan blir prioriterad 
eller att investeringen minskar kostnader, men däremot anser man inte att finansieringsfrågan 
är ett större problem. Vad gäller dessa större verksamheter som sågverk, träföretag, kött- och 
livsmedelsföretag samt teknikföretag finns det större möjligheter att skapa rätt förutsättningar 
för investeringar. Framförallt då investeringarna kan påverka företagens produktionskostnader 
på ett fördelaktigt sätt. Dock finns det osäkerheter i kostnadskalkylerna vad gäller energipriser 
som elpriser, osäkerheter i kapitalkostnadskrav samt osäkerheter i den tekniska utvecklingen. 
Det är därför av vikt att stödja beslutsfattare med relevanta och realistiska kostnads- och 
besparingskalkyler för att på så sätt minska den osäkerhet som finns. 
 
I grupp 2 hittar vi däremot företag som menar att finansieringsfrågan är oerhört viktig både 
som en drivkraft till investeringar, men även ett potentiellt hinder eftersom man har mindre 
möjligheter att finansiera investeringarna (fet text i tabell b.). För sådana verksamheter är 
även små investeringar som behövs i verksamheten ofta svåra att finansiera, t.ex. en ny frys 
eller en pantstation. Med den svåra situationen för små butiker och stationer finns det en stor 
osäkerhet om de kommer att kunna leva kvar, varför investeringar blir osäkra även av den 
anledningen (se t.ex. hinder för drivmedelsstationer i tabell b). För dessa mindre företag är det 
av stor vikt att försöka hitta sätt att stödja önskvärda investeringar eftersom de annars inte 
kommer att ske. En annan verksamhet med små förutsättningar till investeringar är små 
skidanläggningar. De är beroende av väder och därmed kundtillströmning för att kunna betala 
den drift, men framförallt den investering som finns i anläggningen. Det finns därför stora 
osäkerheter även för dem, och en investering som minskar energikostnader kan bli meningslös 
utan den försäljningsintäkt som krävs för att man ska kunna leva kvar.  
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Figur 9 Anläggningstillgångar över olika branscher 
 
För företag med större anläggningstillgångar blir heller inte frågan om mindre investeringar 
lika viktig, medan för företag med mycket små anläggningstillgångar blir minsta investering 
en större fråga, och det kan därför även bli svårare att investera i verksamheten. I kontrast till 
detta kan det i sin tur innebära att industriverksamheter som teknikföretag eller sågverk inte 
prioriterar mindre energieffektiviseringsåtgärder eftersom man har fullt upp att arbeta med 
större investeringar.  
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