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Frågan om energiförsörjning är utan tvekan en 
av de största frågorna som näringslivet står inför. 
Företagsledare brottas dels med övergången till 
miljövänligare energislag, dels med hur man ska 
kunna lösa det ökade energibehovet många förut-
spår att näringslivet kommer att ha de kommande 
åren och dels med hur man ska kunna försäkra sig 
mot ökade energikostnader. Lösningen av proble-
met ligger i gränslandet mellan energi, effektivitet 
och ekonomi. 

Av någon anledning tenderar diskussionen dock 
främst att fokusera på energislag och de eko-
nomiska kalkyler som krävs för att det ska vara 
lönsamt att ersätta ohållbara energikällor med 
förnyelsebara bränslen, snarare än energieffektivi-
sering. Det kan tyckas märkligt med tanke på de 
uppenbara besparingar detta kan innebära och de 
positiva effekterna för såväl planeten och profiten.

Inför årets upplaga av E-Prizedagen, den främsta 
samlingsplatsen för ledare inom näringsliv och 
offentlig sektor som vill förstå hur energifrågan 
påverkar deras verksamheter och hur lösningarna 
kan bidra till att sänka kostnader och öka deras 
konkurrenskraft, beslöt vi på Veckans Affärer oss för 
att undersöka hur de största svenska företagen ser 
på frågan. Under våren har vi därför genomfört en 
attitydundersökning bland våra läsare och ledare 
på Sveriges 500 största företag. Det kompletterade 
vi med djupintervjuer med en expertpanel på 18 
personer (företagsledare, forskare, journalister, 
politiker och tjänstemän) som svarat på samma 
frågor – men som också kan ge oss olika perspektiv 
på hur energifrågan kommer utvecklas framöver 
och i vilken utsträckning energieffektivisering finns 
på företagens agendor.

När man gör innehåll för tidning, nätet, radio, tv 
eller event blir det oundvikligen en mängd material 
som aldrig används. Orsaken är inte bristande 
kvalitet, utan brist på utrymme. Extramaterialet har 
historiskt sett kommit att samla damm i mappar 
på arkivskåpen på vår researchavdelning eller i 
en bortglömd mapp på någon av de servrar som 
hummar någonstans långt ner i Bonnier Tidskrifters 
inre. Att inte fler får tillgång till detta material är 
naturligtvis också en typ av energislöseri.

Som ny redaktör med ansvar för vår bevakning 
inom hållbarhetsområdet (där energi ingår) har jag 
därför beslutat att för första gången publicera det 
viktigaste av detta material i en rapport – komplett 
med analyser av den data som ingår, så att ännu 
fler kan få tillgång till arbetet vi har gjort. Rappor-

ten är samtidigt en bakgrund till vår egen löpande 
bevakning på området och flera av insikterna ligger 
till grund för de val av ämnen och talare vi gjort när 
vi planerat E-Prizedagen 2011. 

Vi har kallat den Näringslivets energirapport 
eftersom den i huvudsak speglar vad näringslivet 
tycker i en rad centrala frågor kopplade till energi 
i allmänhet, och deras inställning till energieffekti-
visering i synnerhet. Fokus ligger på Sverige men 
den innehåller även referenser till källor där läsaren 
kan hitta mer information om det internationella 
perspektivet. 

Vi vill betona att det är en journalistisk, snarare än 
en vetenskaplig produkt. Man kan inte med säker-
het säga att de som svarat är ett representativt 
urval av det svenska näringslivet, eftersom vi skickat 
enkäten till såväl våra läsare som de 500 största 
företagen. Som redaktör är jag dock trygg med att 
de svar vi fått in i både den kvantitativa som den 
kvalitativa undersökningen ger en bra bild av hur 
det svenska näringslivet ser på frågorna idag. Jag 
ser dem också som en bra grund för slutsatser om 
hur företag kan agera i energifrågan för att både 
minska sina kostnader och öka sin konkurrenskraft.

Stockholm, april 2011

Per Grankvist 
Redaktör hållbarhet, Veckans Affärer
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Sedan Alliansen tog makten 2006 har även energi-
politiken förändrats. Ett av de viktigaste besluten 
och mest tydliga brytningarna med tidigare reger-
ingars energipolitik skedde den 17 juni 2010 när 
riksdagen röstade för att att avskaffa det tidigare 
förbudet mot att bygga nya kärnkraftverk. Sedan 
1 januari 2011 får befintliga kärnkraftverk ersättas 
med nya. Att beslutet var kontroversiellt visar inte 
minst det faktum att två centerpartistiska ledamöter 
röstade med oppositionen, något som är ovanligt 
i ett parlament där ledamötet av tradition röstar 
i enlighet med partilinjen. Det visar på energi-
frågans politiska laddning och kan tyda på att 
energipolitiken framöver kommer präglas av ökad 
personpolitisk taktik – och därmed ökad osäkerhet.

En majoritet av Sveriges energi kommer från två 
energislag: vatten och kärnkraft. Det är orsaken till 
att Sverige i så många internationella sammanhang 
lyfts fram som ett så klimatsmart land – varken vat-
tenkraft eller kärnkraft genererar växthusgaser. 

Energidebatten i Sverige har sedan drygt tre 
decennier präglats av en allmän diskussion om 
vilket energislag som är mest lämpligt för framti-
den, och kärnkraftens roll i synnerhet. Kärnkraften 
intar också en särställning i opinionsläget. Under de 
senaste fem åren har det skrivits 53 debattartiklar 
som rör kärnkraft på DN Debatt, att jämföra med 
42 artiklar om förnyelsebar energi och 27 artiklar 
om energieffektivisering. Även detta är ett tecken 
på att den offentliga diskussionen mer tycks handla 
om produktionsformer än om potentialen för att 
minska vår användning.

Bilden förstärks i en intervju med en tjänsteman 
på miljödepartementet som beskriver tillgången 
på energi som en av de stora ödesfrågorna för 
Sverige, med energibrist som följd om vi inte 
hittar nya lösningar. Den bästa lösningen skulle 
enligt tjänstemannen vara att bygga ut kärnkraft-
verkens kapacitet, vilket han samtidigt erkänner 
är i det närmaste omöjligt i dagsläget med tanke 
på den politiska oenigheten kring kärnkraftens 
fortlevnad – en oenighet som förstärkts av vårens 
kärnkraftsolycka i Japan. Förvånande nog nämnde 
tjänstemannen inte energi effektivisering som ett 
sätt att lösa energitillgången under vår intervju. 
Detsamma gällde en av Centerpartiets experter 
på energifrågor, som inte tog upp möjligheten att 
uppmana näringslivet att energieffektivisera för 
att möta ökade energibehov, utan istället talade 
om satsningar på förnyelsebar energi som en av 
partiets huvudprioriteringar. 

Värt att betona är att dessa två personer inter-
vjuades innan kärnkraftshaverierna i Fukushima, 
som sedan dess skakat om energidebatten runt 
om i världen. I land efter land påbörjas, eller 
diskuteras, en avstängning av gamla reaktorer i 
avvaktan på att de långsiktiga konsekvenserna 
av händelserna i Japan analyserats. Till följd av 
jordbävningen och den efterföljande tsunamin 
stängdes 11 av landets 55 kärnkraftsreaktorer, 
vilket orsakat ett energiunderskott i landet. Det 
japanska närings departementet har därför utlyst 
energibesparingsmål på 25 procent under sommar-
halvåret för att försöka hantera underskottet.1 Om 
man lyckas kan den långsiktiga konsekvensen av 
detta beslut att det blir uppenbart hur mycket såväl 
företag som privatpersoner i övriga världen kan 
spara genom att se över sin energiförbrukning utan 
att försämra levnadsstandarden eller produktions-
takten.

Det svenska parti som starkast förespråkar energi-
effektivisering är Miljöpartiet. Ett exempel på deras 
energipolitik gavs i samband med ett nyligen 
publicerat och omdiskuterat debattinlägg2 på DN 
Debatt. Där förespråkade Maria Wetterstrand och 
Lise Nordin att två kärnreaktorer bör stängas under 
nuvarande mandatperiod. Miljöpartiet menade 
att det inte skulle innebära någon fara att stänga 
kraftverken, med tanke på att Energimyndigheten 
både förutspår ett produktionsöverskott på 23 TWh 
till 2020 i Sverige och en energieffektiviseringspo-
tential på 30 TWh under samma period.

Efter debattartikeln fick Miljöpartiet dock mothugg 
från lobbygruppen Skogen, Kemin, Gruvorna och 
Stålet (SKGS)3 som arbetar med basindustrins ener-

Energiläget i Sverige

mcdonalds

McDonalds i Örebro har valt att satsa 
helhjärtat på energieffektivisering. 
Magnus Pojen, som driver de fyra 
restaurangerna i staden förklarar att bland 
annat ventilationen spelat en stor roll 
för att sänka energiförbrukningen. Efter 
att de installerat en frekvensgivare för 
ventilationen minskade förbrukningen 
med 25 procent. En enklare åtgärd som 
Magnus genomfört och som minskat 
energiåtgången med 10–20 procent är att 
sätta in filter i frysarna som tar bort fukt. 

1 AFP: “Japan sets power-saving 

targets” 2011-04-11

2 Wetterstrand, Maria, Nordin, 

Lise: ”Minst två kärnreaktorer 

kan stängas utan problem”,  

DN 2011-04-08

3 Annvik, Bo: ”Att stänga två 

reaktorer skadar svensk basindu-

stri”, DN 2011-04-08
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gifrågor. SKGS menade att en sådan politik skulle 
bidra till en mindre stabil elförsörjning i Sverige och 
till en allvarlig elbrist, vilket skulle innebära sämre 
konkurrensförutsättningar med hotad sysselsättning 
som följd. I SKGS replik nämns dock inget om de 
energieffektiviseringar som skulle kunna ske inom 
industrin.

Även om det skulle vara fullt möjligt att bygga ut 
vattenkraften i Sverige råder det i princip politisk 
enighet om att älvarna som idag är orörda ska 
förbli så. De ökningar av produktionskapacitet man 
kan vänta sig från vattenkraft i Sverige är därmed 
beroende av ny teknik som ökar verkningsgraden i 
vattenkraftverken. 

Ett problem med de svenska kärnkraftverken är 
också att de har en lägre tillgänglighetsgrad än 
det internationella genomsnittet. Tillgängligheten 
är ett mått på hur mycket en reaktor producerat 
av vad som är möjligt. Under 2009 hade Vatten-
falls sju reaktorer i Sverige en energitillgänglighet 
på knappt 54 procent, ner från 61 procent 2008 
och 73 procent 2007. Detta ska jämföras med ett 
världsgenomsnitt på 80 procent över dessa tre 
år, enligt IAEA:s databas Pris. Som jämförelse kan 
nämnas att det energibolag i USA som har flest 
kärnreaktorer, Exelon, samma en genomsnittlighet 
på 95,3 procent för sina 14 reaktorer, uträknat från 
IAEA:s data.

Ingen reaktor kan ständigt ha 100 procents 
tillgänglighet, eftersom de måste stoppas för 
bränslebyte och underhåll då elefterfrågan är som 
lägst. Men finska reaktorer har 93 procent tillgäng-
lighet år efter år4, och USA:s 103 reaktorer går över 
90 procent, år efter år. 

Dessutom börjar flera av de svenska kärnkraftver-
ken börjar bli ålderstigna och kommer behövas 
bytas ut eller läggas ner under de kommande 
decennierna. Frågan är naturligtvis om det i slutän-
dan kommer att byggas nya kärnkraftverk för att 
förhindra en eventuell elbrist eller om det politiska 
läget i Sverige förhindrar detta. 

Även om utbyggnaden av förnyelsebara energi-
källor vid sidan av vattenkraft går fort i Sverige 
i procent räknat är det fortfarande relativt låga 
siffror i kWh, och i ljuset av det politiska läget 
framstår energieffektivisering som det snabbaste, 
enklaste och mest ekonomiska sättet för Sverige att 
möta den förväntade ökade efterfrågan på energi.

Enorm potential i energieffektivisering

Faktum är att många energieffektiviserings åtgärder 
kan genomföras till ett lägre pris än vad en mot-
svarande nyproduktion skulle kosta5. Det är inte 
så konstigt – den billigaste elen är ju den som inte 
behöver produceras.

Även om Sverige sedan 1970-talets början varit, 
och ansetts vara, ledande på miljöområdet i 
världen har energieffektivisering inte stått högt 
på agendan. Det är egentligen först det senaste 
decenniet som energifrågan börjat diskuteras på 
allvar.

Regeringens mål är att Sveriges energikonsumption 
ska bli 20 procent effektivare i relation till BNP till 
år 2020, något som motsvarar 1,7 procent minskad 
energiintensitet per år. EU har ett liknande mål: att 
energieffektivisera 1,5 procent utöver den rådande 
trenden på 1,8 procent. Den totala effektivisering 
som EU kommer att göra blir därmed 3,3 procent 
per år. Eftersom det svenska energieffektiviserings-
målet är kopplat till tillväxten snarare än absoluta 
tal innebär det att Energimyndigheten förutspår 
att vårt behov kommer öka till ca 4,5 procent 2020 
utifrån den tillväxtprognos man utgått ifrån.

Det gör märkligt nog att Sverige räknar med att 
öka sin energianvändning mest av alla EU-länder6. 
Det visar de nationella energiplaner som varje 
medlemsstat ombetts att skicka in för perioden 
2005–20207. 

Paradoxalt nog visar samtidigt den energi-
effektiviseringsutredning8 som Energimyndigheten 
genomförde 2008 att det finns god potential att 

guldfågeln

Guldfågeln har ersatt 700 kubikmeter 
eldningsolja med energiåtervinning och 
propangas, samtidigt som de använder sig 
av flis- och halmuppvärmning. Eftersom 
kycklingarna även producerar gödsel 
kommer det väl till hands i samarbete 
med biogasproducenter. Detta gör att 
Guldfågeln drar in mer koldioxid än vad 
de släpper ut, och är därmed en av de 
få koldioxidneutrala matproducenterna i 
Sverige. 

4 Lundberg, Fredrik: ”Kärnkraft: 

utklassad av alla andra”, 

Veckans Affärer 2010-06-07

5 Förnybart.nu: ”Kostnader för 

förnybar elproduktion”

6 Ahlbom, Helen: ”Sveriges 

energiplan är horribel”,  

NyTeknik 2011-04-13

7 Energimyndigheten: ”Prog-

noser”

8 Schneider Electric: ”Energislö-

seriet straffar skattebetalarna”
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kraftigt minska energianvändningen. Till exempel 
genomförs i genomsnitt endast ca 15 procent av 
de lönsamma åtgärderna inom fastighetssektorn, 
förhållanden som också gäller inom industri och 
transportsektorn. För att komma åt den potential 
som ligger dold ansåg utredningen att det behöv-
des styrmedelsförslag som kommer kosta omkring 
2,4 miljarder per år mellan åren 2010–2014, totalt 
12 miljarder kronor. 

De årliga kostnaderna skulle å sin sida minska med 
mellan 10 och 12 miljarder kronor. Sammantaget 
över åtgärdernas livslängd skulle energikost-
naderna minska med ca 280 miljarder kronor. 
Om de styrmedelsförslag som föreslagits hade 
börjat implementeras 2010 hade man år 2016 
kunnat spara omkring 44–48 TWh, eller omkring 
70 procent av Sveriges kärnkraftsproduktion. 
Därmed hade frågan om kärnkraftens vara eller  
inte vara kunnat bli mindre laddad.

Statens kostnad för att införa styrmedel skulle 
dessutom kunna hämtas in bara genom att ener-
gieffektivisera statens egna fastighets bestånd. I 
Sverige finns 138 miljoner kvadratmeter offentligt 
ägda fastigheter. Det handlar om allt från allmän-
nyttiga bostäder till skolor och sjukhus. Enligt 
en rapport från Schneider Electric skulle bespa-
ringar på 4,9 TWh per år kunna göras om alla 
dessa offentligt ägda fastigheter skulle energi-
effektiviseras, vilket i sin tur skulle medföra en 
kostnadsbesparing på 3,7 miljarder kronor per år9. 

Det finns med andra ord en oerhörd potential för 
energieffektivisering ute i det svenska sam hället. 
Det enda som behövs är att både staten och 
företag tar det på allvar och genomför de åtgärder 
som behövs. 

Förändring av energiförbrukningen mellan 2005 och 2020. Uppgifter baserade på de nationella handlingspla-
ner som skickades till EU-kommissionen 2010.

9 Schneider Electric: ”Energislöseriet 

straffar skattebetalarna”
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En bra utgångspunkt för att förstå hur näringslivet 
ser på energifrågan är att se till vilka övergripande 
frågor som prioriteras i dagsläget. Det viktigaste 
för de företag som deltog i undersökningen är inte 
oväntat att öka intäkterna följt av att minska kostna-
derna. Därefter följer energieffektiviseringar. För att 
kunna påverka beslutsfattare i företaget krävs med 
andra ord att man lyckas koppla energifrågan till 
ekonomiska resultat, snarare än att ange minskad 
miljö- eller klimatpåverkan som främsta skäl.

prioriteringar idag bland svenska 
företag

I attitydundersökningen framgår att de högst 
prioriterade frågorna i näringslivet är de man kan 
förvänta sig; att öka intäkterna och att minska 
kostnaderna. På en tredje plats kommer ökad 
kundnöjdhet men också behovet av energieffektivi-
seringar, vilket tyder på att frågan börjat slå igenom 
på ledningsnivå i företagen. 

När personerna vi intervjuat för expertpanelen får 
ranka sina organisationers prioriteringar kommer 
energieffektiviseringar ännu högre – här har varan-
nan angivit att det är den fråga som står högst upp 
på agendan under det kommande året. Denna 
skillnad kan dock delvis förklaras av den djupa 
insikt i energifrågan som expertpanelens medlem-
mar har och som tenderar att göra att de prioriterar 
frågan högre än andra i organisationen. De uppgav 
också i högre grad att de skulle prioritera klimat 
och hållbarhet i allmänhet.

Att intresset för alternativ energi och energieffek-
tivisering är stort just nu är uppenbart. En av de 
intervjuade som jobbar som energikonsult vittnar 
om att marknaden för energieffektiviseringstjäns-
ter befinner sig i snabb tillväxt. Likaså ser även en 
producent av alternativa bränslen en allt större 
efterfrågan på marknaden när det gäller dessa 
produkter. Enligt dem är trenden tydlig, allt fler 
satsar på miljöåtgärder som både kan resultera i 
besparingar och ökade intäkter.

näringslivet och energifrågan 2011

Vilka frågor har högst prioritet i ditt företag/din organisation under 2011? (Fler än ett svar möjligt)
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Vad tycker du är de viktigaste orsakerna till  
att satsa på energieffektivisering? (Fler än ett svar möjligt)

drivkrafter för satsningar på 
energieffektivisering

Svenska företags motivation när det gäller energi-
frågan är entydig. Hela 68 procent anger att den 
största anledningen de satsar på energieffektivi-
seringar är kostnadsskäl. Det är emellertid värt att 
poängtera att det ändå är något mer än hälften 
som anger att klimat och miljöskäl också är en av 
orsakerna till att satsa på energieffektivisering. 

En journalist som intervjuades i expertpanelen 
poängterade också att jordens befolkning väntas 
öka med runt två miljarder människor de kom-
mande decennierna. Det kommer med stor 
sannolikhet leda till debatt om hur den tillgängliga 
energin ska fördelas mellan olika länder för att 
räcka. Detta kan i sin tur föda en ökad medveten-
het om behovet av att övergå till förnyelsebara 
lokalproducerade energislag, snarare att förlita 
oss på icke förnyelsebara energislag med relativt 
centraliserad produktion.

Även om de förnyelsebara energislagen står för en 
stor del av energin i Sverige kommer energibrist 
i världen i övrigt även påverka Sverige genom 
minskad tillgång på energiråvara och ökade energi-
priser. Sett i det här perspektivet blir effektivisering 
ett sätt att minska riskexponeringen mot prisfluk-
tuationer på energibörserna. Energieffektivisering 
är därtill ett av de klokaste val man kan göra ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv i och med att man 
även blir mindre beroende av icke förnyelsebara 
energislag såsom olja, kol och naturgas (ej att 
förväxla med biogas).

En annan anledning till satsningar på effektivise-
ringar av den egna energianvändningen är kopplat 
till ökad kundnöjdhet. Genom att tydligt kommuni-
cera att organisationen tar ansvar för miljö och står 
för en ansvarsfull resurshushållning är det möjligt 
för företag att öka lojaliteten och den upplevda 
kundnöjdheten. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

AnnatMiljöKostnader



8    Näringslivets energirapport 2011     Näringslivets energirapport 2011          98    Näringslivets energirapport 2011     Näringslivets energirapport 2011          9

Exibea

Exibea var en av förra årets nominerade 
som gick till final i småföretagarklassen. 
Deras innovativa teknikpryl, Eliq, låter dig 
på ett kul sätt mäta strömförbrukningen i 
hemmet. Det har visat sig att det finns en 
stor sparpotential med en energidisplay 
som man ser dagligen. Denna dagliga 
feedback på vilken strömförbrukning man 
har gör att man lättare ser till att spara 
på elen. Joakim Ottander, vd på Exibea, 
menar att en villaägare kan minska sin 
elförbrukning med upp till 25 procent med 
hjälp av deras mätapparat.

Medan den offentliga debatten i Sverige fokuserat 
på de olika energislagens betydelser verkar det 
som om Sveriges största företag idag har en relativt 
klar bild över fördelarna med energieffektivisering. 
I linje med målen att öka intäkterna och minska 
kostnaderna svarar 37 % av de tillfrågade företagen 
att de vill göra mer med samma mängd energi, 
vilket också var det vanligaste svaret. Detta skulle 
exempelvis innebära att man använder spillvärme 
från någon del av verksamheten eller tar vara på 
avfall som sedan omvandlas till värme. Något mer 
än en tredjedel svarar att de prioriterar att minska 
sin förbrukning.

Däremot är det anmärkningsvärt att endast 
17 procent av Sveriges företag tänker prioritera att 
utveckla eller införa system för mätning, uppfölj-
ning och styrning, något som många experter är 
eniga om är en av de enskilda åtgärder som snab-
bast kan bidra till en sänkning av förbrukningen. I 
energieffektiviseringsbranschen brukar man skoja 
om att man omedelbart kan spara 10 procent 
genom att bara tänka på sin förbrukning. Ju mer 
man kan synliggöra och medvetandegöra energi-
förbrukningen i den egna organisationen, ju mer 
kan man också spara. 

Flera i expertpanelen nämner rentav detta som en 
av de viktigaste åtgärderna ett företag kan göra 
när de inleder arbetet med effektivisering. Det är 
därför inte förvånade att expertpanelen i betyd-
ligt högre grad än övriga uppger att de kommer 
att prioritera energieffektiviseringar. Så många 
som sexton av arton, eller 90 procent, säger att 
effektiviseringar är något som deras respektive 
organisationer kommer prioritera. Även om många 
företag inser vinsterna med energieffektivisering 
är en del inte medvetna om att det kan innebära 
investeringar för att förbrukningen ska minska. 
Endast tretton procent av respondenterna har 
angett att de kommer finansiera investeringar för 
att minska energiförbrukningen. 

Det ger en hänvisning om att den stora majoriteten 
av företag inte tänker på att energieffektivisering 
är något som betalar sig i längden, alternativt att 
de inte har råd för tillfället. Det framkommer även 
i en senare fråga att en av svårigheterna är just att 
få tillgång till resurser för att påbörja energieffek-
tiviseringen. Samtidigt understryks det i rapporten 
“Förnybar energi och energieffektivisering”10 att 
företag inte inser de besparingar de kan göra 
om de skulle energieffektivisera. Därmed riskerar 
många i längden lönsamma energieffektiviseringar 
inte bli av på grund av att man anser att man inte 
har kapital nog att finansiera en sådan förändring. 

Alla har dock inte förstått potentialen på området 
– sju procent av företagen uppger att de inte vet 
eller har någon prioritering på energiområdet. Ur 
ett samhällsekonomiskt perspektiv finns det därför 
stora vinster att göra med att upplysa dessa företag 
om vad de kan vinna genom att implementera en 
plan för energieffektivisering. 

Vad prioriterar svenska företag inom energiområdet? 

Vilka prioriteringar har ni inom energiområdet? (Fler än ett svar möjligt)

10 Förnybart.nu: ”Förnybar 

energi och energieffektivise-

ring”
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Av naturliga skäl förväntar vi oss att energifrågan 
kommer fortsätta påverka näringslivet i hög grad 
även de kommande åren. När vi frågade de största 
företagen vilka enskilda frågor som de trodde 
skulle bli de viktigaste de kommande två-tre åren 
är fortsatt kostnadsfokus en röd tråd. Drygt en fem-
tedel svarade att energieffektivisering kommer att 
vara den viktigaste frågan, följt av prisutvecklingen 
på energi. 

En annan röd tråd är företagens engagemang 
för miljö och hållbarhet. Av företagen anser 
nio procent att produktionen av förnyelsebar energi 
vara den absolut viktigaste frågan. Klimatfrågan 
hamnar också högt upp på listan – 10 procent 
anser att det är den viktigaste frågan. Energief-
fektivisering hör i viss mening också hit, men det 
är lättare att se det ur ett kostnadsperspektiv i och 
med att effekterna av energieffektivisering inom 
några år betalat sig själv. 

En tredje röd tråd man kan utläsa är vikten av 
tillgången på mer energi. Svaren är jämt fördelade 
mellan förnyelsebar energi, kärnkraft och en neutral 
ståndpunkt om energitillgången. Svaren i de olika 
kategorierna får nio procent vardera. Opinionen 
mellan förnyelsebart och kärnkraft tycks därmed 
vara jämn. Det är däremot värt att påpeka att inom 
industri och energisektorn, där intresse för förny-
else av kärnkraften är mest troligt, har 40 procent 
svarat att det är den viktigaste frågan för dem. 

När vi ställer samma fråga till expertpanelen 
nyanseras svaren. En journalist på en affärstidning 
påpekar att de kommande åren kommer att bli 
viktiga för att säkra energiförsörjningen, inte bara i 
världen men också här i Sverige. Han får dessutom 
medhåll av en tjänsteman på miljödepartemen-

tet som anser att kärnkraft kommer att vara en 
vital del i att säkra energiförsörjningen. Det är 
emellertid överraskande att tjänstemannen från 
miljödepartementet överhuvudtaget inte nämner 
energieffektiviseringar i de svar han ger. 

En slutsats man kan dra är att oron hos näringslivet 
är tvådelad: dels oroar man sig för ökade energipri-
ser och dels för tillgången av energi. I de enskilda 
intervjuerna med expertpanelen blir det tydligt att 
företagen har två huvudstrategier för att hantera 

Vasakronan

Vasakronan har upptäckt att den 
viktigaste åtgärden för att åstadkomma 
ett meningsfullt energiarbete är att 
systematiskt följa upp att beslutade 
åtgärder genomförs. Att ha möten varje 
månad för att stämma av arbetet har gett 
goda resultat. Mellan åren 2005 och 2008 
minskade Vasakronan energiförbrukningen 
med 6 kWh per kvadratmeter och år. Detta 
innebär att de ligger 30 procent under 
branschsnittet och en årlig besparing 
på 12,5 miljoner kronor. Anna Denell, 
miljöchef på Vasakronan, menar att 
fastighetsbolagen inte borde vara rädda 
för att använda sig av ny teknik och ställa 
krav på konsulterna när ett nytt hus ska 
byggas. Med hållbarhet och återvinning 
i fokus går det att hitta de system som 
behövs för att förbättra både lönsamhet 
och miljö. 

förväntningar och oro om hur energifrågan kommer utvecklas i framtiden

Vilka frågor inom det svenska energiområdet anser du vara de absolut viktigaste inom de när-
maste två–tre åren? (Fler än ett svar möjligt)
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denna oro; energieffektivisering och åtgärder som 
säkrar tillgången på energi till förutbestämda priser 
(exempelvis investeringar i egen försörjning).

När man jämför svaren från olika branscher är det 
tydligt att såväl industrin som fastighetsbranschen 
är de som i störst grad har insett att en energief-
fektiviserad verksamhet har en direkt inverkan 
på sista raden. Det är samtidigt inte förvånande 
– såväl industrin som fastighetsbranschen tillhör 
de branscher som gör av med mest energi och 
därmed också har mest att vinna på att minska sin 
förbrukning.

Denna insikt speglar sig också i deras visioner 
för framtiden. De i expertpanelen som represen-
terar dessa branscher talade gärna om sina mål 
att konstruera byggnader som inte konsumerar 
någon energi över huvudtaget, eller till och med 
kan tillföra energi. Visioner som dessa ligger också 
helt i linje med forskningen. Börjar inte fastighets-
sektorn att energieffektivisera kommer Sverige inte 
heller att klara EU:s krav på 20 procent energibe-
sparing11. Samtidigt finns potentialen där, en av 
de intervjuade anger att man utan problem skulle 
kunna optimera byggnaderna med mellan 10 och 
15 procent, om man bara hade resurser och vilja. 

Det framkommer också i intervjusvaren att ett 
medel som varit till stor hjälp i jakten på sparad 
energi har varit metodiska mätningar. Dessa 
mätningar har gjort att man hela tiden haft ett 
riktmärke att gå efter när man försöker minska 
energin. Det som däremot nämns mer sällan bland 
de intervjuade är att beteendeförändringar också 
kan hjälpa till att minska energiförbrukningen i lika 
hög grad. 

Både beteende- och teknikförändringar handlar 
i slutändan om design. Det gäller att designa 
tekniska lösningar eller system som är mer effektiva 
än förut, men det handlar också om att designa 

system som uppmuntrar ett visst sorts beteende 
som är mer energieffektivt. Det är denna sorts 
kunskap om hur beteende påverkar energiförbruk-
ning, som trots att den finns ute i samhället inte får 
lika stort utrymme som de tekniska lösningarna får.

Ett medel som delvis fått företag att ändra 
beteende och prioritera annorlunda har varit Ener-
gimyndighetens Program för energieffektivisering i 
energiintensiv industri (PFE)12. En av de intervjuade 
påpekar att det hjälpt honom att övertyga styrelsen 
att våga satsa på energieffektivisering. De som kan 
delta i detta program är företag där kostnaden för 
köpt och internt genererad energi uppgår till minst 
tre procent av produktionsvärdet. Om företaget har 
energi eller koldioxidskatter som uppgår till minst 
0,5 procent av företagets förädlingsvärde uppfyller 
det också kriteriet för deltagande. De som deltar 
får även möjlighet att få skattebefrielse på den el 
som används i tillverkningsprocesserna.

För mindre företag finns också möjlighet att få stöd 
genom en energikartläggning som täcker hälften 
av kostnaden. Hittills har 243 företag ansökt. Om 
man jämför detta med hur många företag som finns 
i Sverige, cirka 900 000 stycken13, ser man hur litet 
det antalet är. Energimyndighetens projektledare 
för programmet tror dock att antalet ska stiga till 
runt 1 000 inom fem år, och uppger att ett av de 
främsta hindren för att ansöka är företagens okun-
skap om vad energiförbrukningen kostar och vad 
man kan spara i längden14.

När det gäller energieffektivisering är det resurser 
som bekymrar svenska företag allra mest. Drygt en 
tredjedel av respondenterna svarar att de har svårt 
att sätta pengar på omfattningen och en femtedel 
anser att de saknar resurser för att satsa på energi-
effektivisering. 

Programmet för energieffektivisering i energiintensiv industri (PFE) ska bidra till att öka 
energieffektiviteten i svenska energiintensiva industriföretag. Programmet skapar även möjlighet 
för företag att få skattebefrielse på el som används i tillverkningsprocesser. Slutresultatet från den 
första programperioden visar att 100 svenska energiintensiva industriföretag har åstadkommit 
en eleffektivisering på 1,45 TWh per år under fem år. Det motsvarar den årliga elanvändningen 
för cirka 80 000 eluppvärmda villor eller motsvarande hela Uppsala kommun. Resultatet är 
mer än dubbelt så bra som den förväntan på 0,6 TWh som Sverige hade då programmet 
startades. De medverkande företagen har uppnått eleffektiviseringen genom dels en rad 
eleffektiviseringsåtgärder, dels förbättrade rutiner för energieffektiva inköp och projekteringar. 
Tillsammans har de 100 företagen gjort 1 247 åtgärder och investerat sammanlagt 708 miljoner. 

11 Sveriges Radio:”Sverige 

missar klimatmålet utan energi-

optimering av landets bostäder”

12 Energimyndigheten: ”Program 

för energieffektivisering”

13 Energifakta: ”Antal företag i 

Sverige”

14 DN: ”Svenska företag vill inte 

energispara”, 2010-09-07
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Många av företagen vet inte riktigt vilka summor de 
skulle kunna spara om de började energieffektivi-
sera. Samtidigt är det också dokumenterat att även 
om ett företag tjänar på att energieffektivisera är 
det inte säkert att de gör det på grund av den upp-
levda bristen av resurser, vilket också framkommer i 
intervjuerna med expertpanelen. Det är emellertid 
inte bara ekonomiska resurser som saknas bland 
Sveriges företag – tretton procent av de tillfrågade 
svarar att de inte vet var de ska börja. 

Trots att kunskapsnivån verkar låg hos många 
företag verkar det inte vara många som funderat 
på att plocka in experthjälp i form av konsulter. 
Paradoxalt nog svarar hela 65 procent att de 
huvudsakligen kommer att jobba med energief-
fektivisering i egen regi, samtidigt som lite mer än 
var fjärde (27 procent) inte tycks reflekterat kring 
vilka svårigheter som finns med att börja ett energi-
effektiviseringsarbete. Lite mer än en femtedel 
säger att de kommer ta in extern hjälp samtidigt 
som de arbetar i egen regi. 

Enkätundersökningen visar också att drygt en 
tredjedel är antingen oroliga eller mycket oroliga 
över stigande energikostnader. Detta tycks också 
korrelera med vad svenska företag kommer priori-
tera under de kommande två till tre åren –vilket är 
just energieffektivisering och fokus kring kostnaden 
på energi. 

Expertpanelen lyfter fram ännu en dimension: man 
oroar sig över hur den framtida energipolitiken 
kommer att se ut. För den större industrin är det 
viktigt att reglerna inom Skandinavien och EU 
harmoniseras eftersom de skapar merkostnader 
för företagen. En harmonisering av reglerna skulle 
också innebära att marknadsdynamiken fungerade 
bättre. En person på miljödepartementet betonade 
att eftersom energitillgången kommer vara den vik-
tigaste frågan under lång tid framöver är det viktigt 
att man kommer överens om kärnkraften en gång 
för alla. Enligt honom skulle den bästa lösningen 
också vara att förnya den kärnkraft som vi har – och 
det snarast möjligt. 

abba Seafood 

På Abba Seafood har man kontinuerligt arbetat med energifrågan under trettio år. De senaste åren 
har företaget även haft en energigrupp på fem personer som träffas varje månad. 

En av de största energislukarna Abba Seafood har är kylmaskinerna som krävs för att hålla råvaran 
färsk. Med hjälp av ombyggnationer och rörelsedetektorer för belysningen lyckades företaget 
minska energiförbrukningen från 4,4 miljoner KWh till 1,9 miljoner KWh. Abba Seafood tar numera 
även vara på spillvärme som används för att värma upp närliggande kontorslokaler. 

Eva Berglie, kommunikationsansvarig på Abba Seafood menar att en av anledningarna till att 
de lyckats så bra med deras energieffektiviseringar är att de har ett övervakningssystem som ser 
var de förbrukar mest energi. Med hjälp av detta har de lyckats minska energianvändningen med 
30–40 procent, och på vissa ställen så mycket som hälften. 

Hinder för energieffektivisering? 

Är ditt företag oroat över stigande energikostnader?Vad upplever du som den största svårigheten med att börja ett 
energieffektiviseringsarbete?
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Efter decennier av politiska diskussioner om vilket 
energislag som är lämpligast ur miljöperspektiv, 
en diskussion som kulminerade inför och under 
toppmötet i Köpenhamn när olika energislags 
klimatpåverkan stod som mest i fokus, verkar 
företagen ha insett att det är bäst att ta saken i 
egna händer. Idag verkar många av Sveriges största 
företag aktivt agera för att ta kontroll över sin egen 
energitillgång, dels genom att minska sin egen 
förbrukning och dels genom att investera i egen 
energiproduktion. Effekten blir både att man blir 
mindre känslig för prissvängningarna och för den 
ibland ganska svängiga energipolitiken.

Det är troligt att kärnkraftsolyckan i Fukushima 
kommer att medföra ett ökat medvetande om 
att energieffektiviseringar är något som både är 
fullt möjligt och relativt snabbt genomförbart. Det 
japanska näringsdepartementet har gått ut med 
nya riktlinjer som innebär en 25-procentig minsk-
ning av energiförbrukningen hos såväl företag och 
myndigheter som enskilda medborgare, allt för att 
klara energitillgången under de energikrävande 
varma sommarmånaderna. Givet de ekonomiska 
fördelar detta kommer innebära är det dock inte 
troligt att företag, myndigheter och privatperso-
ner utan vidare kommer återgå till samma höga 
förbrukning som innan olyckan i Fukushima. 

Även om analytiker förutspått att Japans BNP kan 
påverkas med så mycket som en procent under 
2011 till följd av olyckan15, innebär det samtidigt att 
Japans ekonomi blivit betydligt mindre energi-
intensiv – tillgången på energi har ju fallit med 
betydligt mer än en procent. 

Under årtionden har Sverige, liksom många andra 
länder, haft en nationell strategi på energiområdet 
som inneburit en centraliserad energiproduktion 
och ett elnät som är byggt för att huvudsakligen 
kunna distribuera energi i en enda riktning, på 
samma sätt som en leverantörskedja är uppbyggd. 
Förutom den sårbarhet en sådan strategi innebär 
för ett samhälle om några av dessa enheter 
drabbas av produktionsstörningar eller tvingas 
stoppa helt, innebär strategin att man får bety-
dande förluster vid överföring av energin över 
långa sträckor. För att kompensera för dessa krävs 
därför att produktionsanläggningarna genererar 
mer energi än vad som behövs hos slutkonsu-
menter.

Pendeln har dock börjat svänga och i allt fler länder 
har man åter öppnat upp för att möjliggöra för 
småskaliga energiproducenter att mata ut even-

tuell överskottsenergi på elnätet. Under många år 
har detta varit en omöjlighet, då det av de stora 
energibolagen setts som ett hot. Eftersom bolagen 
i många europeiska länder också äger näten har 
deras vägran att köpa överskottsel effektivt förhin-
drat en förändring av hur energi produceras.

Vändpunkten kom för drygt ett årtionde sedan när 
Tyskland lagstiftade om att småskaliga producenter 
skulle få sälja överskottsel, och dessutom till ett 
förutbestämt garantipris. Effekten av ett garantipris 
är stor då det väsentligt minskar risken i att inves-
tera i småskalig energiproduktion, och detta beslut 
ses ofta som en av de bidragande orsakerna till att 
Tyskland idag är en av världens ledande nationer 
när det gäller småskalig elproduktion i allmänhet 
och solceller i synnerhet. Den sammanlagda små-
skaliga produktionen i Tyskland motsvarar idag ett 
kärnkraftverk.

Med en strategi inriktad på centraliserad produk-
tion har många av de förnyelsebara energikällorna 
tidigare dömts ut på grund av att det inte kan 
generera stora mängder energi på en plats, eller 
för att produktionen är ojämn beroende på väder-
förhållanden. När allt fler inser fördelarna med 
decentraliserad produktion är det också tydligt att 
de sammantaget kan stå för en stor del av energi-
produktionen i Sverige – och att de inte sällan kan 
komplettera varandra. När företag som Volvo inves-
terar i egen energiproduktion blir det därför en mix 
av solceller på taken, vindkraftverk, bergvärme och 
värmeväxlare.

Hur löser vi energiproblematiken?

Econova

Econova återvinner avfall och restprodukter 
från bland annat skogsnäringen. Dessa 
produkter kan sedan omvandlas till nya 
värdefulla produkter som till exempel 
biobränsle eller trädgårdsrelaterade 
produkter. Tomas Franzen, vd på Econova 
berättar hur de bland annat tar hjälp 
av solvärme för att torka cellulosafibrer 
som annars hanteras som avfall. Efter 
torkningen används de som biobränsle. 
Med hjälp av den här tekniken lyckas 
Econova framställa 44 MWh vilket  
ungefär motsvarar vad 2 000 villor  
förbrukar under ett år. 

15 Market Watch: ”Japan power 

shortages to weigh on growth”, 

2011-04-15
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Från och med april 2011 har både Eon och Fortum 
gjort det möjligt för småskaliga energiproducenter 
att sälja sin överskottsel till bolaget.16 I frånvaron av 
ett riksdagsbeslut om garantipris för att stimulera 
småskalig energiproduktion betalar man produ-
centerna i nivå med timspotpriset på den nordiska 
energibörsen Nord Pool. Sannolikheten är stor att 
fler energibolag kommer följa Eons och Fortums 
exempel.

För att hantera en kombination av centraliserad och 
decentraliserad energiproduktion krävs uppgrade-
ringar av elnäten till så kallade smarta nät, ett namn 
som kan ses som en markering om hur dumt ett nät 
som bara kan skicka el i en riktning är. I uppgra-
deringen till smartare nät ingår också smartare 
elmätare där energiförbrukningen rapporteras i 
realtid, både till energibolagen men också till  
slutkonsumenterna, och som kan slå larm vid  
oväntade ökningar av energiförbrukningen. 

För att jämna ut förbrukningstoppar och produk-
tionsdalar är det också sannolikt att vi i Sverige 
kommer att se en återgång till differentierade 
el priser beroende på när på dygnet vi använder 
elen. Det är också troligt att olika typer av energi-
lager kommer spela en central roll i de smarta 
näten. När elbilen och den energisnåla villan 
kopplas samman kommer vi därmed i första hand 
använda den el som finns lagrad i bilen för att laga 
mat, tvätta och titta på tv när vi kommer hem från 
jobbet. När vi går och lägger oss och batteriet är 
nästan tomt köper vi el till ett lågt nattpris – för att 
ladda batteriet så att det är fullt nästa morgon.

Wihlborgs

Wihlborgs arbetar utifrån 
Greenbuildingkonceptet som ett krav i 
projekteringen vid nybyggnation. Detta 
innebär att energiförbrukningen ligger 
25 procent under de energikrav som 
Boverket satt upp. 

För Wihlborgs är arbetet med att sänka 
energiförbrukningen en del av den dagliga 
rutinen. Genom deras statistikprogram 
kan direkt se om det är något som inte 
stämmer. Minst lika viktigt är också att 
kunna följa de förbättringar som sker. 

Hanna Claesson, miljöchef på Wihlborgs 
påpekar att det är de befintliga 
fastigheterna som den största energivinsten 
kan göras. Oftast är det den enskilda 
fastighetsskötaren som upptäcker möjliga 
förbättringar som kan göras i fastigheten. 

16 Fortum: ”Starta din egen 

elproduktion”
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Man kan se energieffektiviseringsfrågan från många 
perspektiv. Alltifrån att dessa åtgärder behövs för 
att minska företagets miljöpåverkan, till att det är 
ett lätt sätt att göra besparingar. Det finns inget 
som är smart eller lönsamt med att göra av med 
resurser i onödan, och det är en sanning som gäller 
både i stort och smått. Sett i ett makroperspektiv är 
övergången till en effektivare energianvändning ett 
måste: tillgången på fossila bränslen kommer börja 
minska i en inte allt för avlägsen framtid och en allt 
större del av jordens befolkning ökar sin energi-
förbrukning i takt med att deras levnadsstandard 
höjs. Om en allt större del av våra transporter ska 
drivas av el ökar behovet av energieffektivisering 
ytterligare.

Att döma av de svar vi fått – från såväl personerna 
i den expertpanel vi intervjuat för den här rappor-
ten som läsarna och ledare på några av Sveriges 
största företag – är det uppenbart att allt fler inser 
potentialen. Samtidigt är det rimligt att anta att 
ännu fler hade arbetat med energieffektiviseringar 
om Sverige hade haft en både en mer visionär och 
en mer pragmatisk energipolitik. En politik som 
inte bara handlar om att ställa om till mer förnyel-
sebar energi, utan om också att konsumera mindre 
energi.

Bristen på insikt och bristen på tydliga politiska 
direktiv gör att svenska företag går miste om 
besparingar i miljardklassen som kunde gjorts med 
hjälp av dessa energieffektiviseringsåtgärder. Två 
resurser som kan hjälpa företag att bli bättre på 
energieffektivisering existerar dock: Energimyndig-
heten erbjuder ett ekonomiskt stöd för  
en kartläggning av åtgärder och större företag  
kan även ansöka om att ingå i programmet  
för energi effektivisering. 

Den avsaknad av kunskap som en del företag 
har när det gäller att uppskatta vilka besparingar 
som ett energibesparingsprogram skulle kunna 
innebära, samt vilka resurser som krävs för detta 
öppnar samtidigt upp för en rad nya aktörer 
på marknaden – aktörer som erbjuder allt från 
energikartläggningar till att helt kunna ta hand 
om energieffektiviseringsarbetet. Denna typ av 
tjänster, kallade Energy Performance Contracting 
(EPC), innebär att företaget slipper kostnaderna 
för investeringar, och istället betalar genom att 
dela de vinster man fick av besparingsprogrammet 
med underleverantören. Det är också ett intressant 
exempel på hur energieffektivisering går från att 
vara ett investeringsbeslut till att vara en tjänst  
man köper.

För initiativrika företag finns allt att vinna och inget 
att förlora genom att påbörja energieffektivisering. 
Framtiden erbjuder dessutom smartare lösningar 
där efterfrågan på el blir mer dynamisk än vad den 
är nu. Det är en utveckling som drivs av en ökad 
medvetenhet om den egna energiförbrukningen 
optimering av elanvändningen över dygnet. Men 
tills att politiken och elnäten förändras finns det 
ingen anledning att vänta. De som börjar agera 
redan nu kommer ligga steget före på både det 
miljömässiga som det ekonomiska planet. 

Sammanfattning
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om den data som ligger till grund för näringslivets energirapport 2011 

Till grund för analysen av det svenska näringslivets inställningar i energifrågan ligger data som inhämtats 
från dels ett antal djupintervjuer med en expertpanel och dels en attitydundersökning som genomförts 
av Sic Insight på uppdrag av Bonnier Tidskrifter. Arton personer med djupkunskap i energifrågan och 
med sinse mellan olika perspektiv intervjuades under januari och februari månad 2011. Bland de inter-
vjuade fanns företagsledare, forskare, politiker och tjänstemän för att få en så god och balanserad bild av 
energifrågan som möjligt. De intervjuade förblir anonyma för att på så sätt vara sig friare att uttala sig om 
framtiden.

Under januari genomfördes samtidigt en attitydundersökning, som omfattade 266 av Sveriges största 
företag. Omkring 60 procent av företagen har sitt ursprung i Sveriges storstadsregioner: Stockholm, Skåne 
och Västra Götaland. Branscher med störst representation i undersökningen var energi och bränsle, indu-
stri, konsultverksamhet, fastigheter och byggindustrin. Dessa branscher representerar totalt 44 procent av 
svaren. Urvalet för attitydundersökningen bestod av Veckans Affärers läsare på webben, samt ledare på 
Sveriges 500 största företag, den så kallade VA500-panelen.

Näringslivets energirapport 2011 ges ut av Veckans Affärer / Bonnier Tidskrifter. Innehållet och analysen har sammanställts 
av Jonathan Sundqvist och Per Grankvist (som även är ansvarig utgivare för rapporten) med stöd från Linda Flood, Ylva 
Lindberg, Mats Olsson och Magnus Sahlin. 

Veckans Affärers bevakning i energifrågan hittar du på eprize.se. Där kan du också läsa mer om E-Prizedagen, samt Veckans 
Affärers och Eons energipris som belönar företag som kombinerar energi, effektivitet och ekonomi för att sänka sina kostna-
der, minska sin miljöpåverkan och öka sin konkurrenskraft.

Rapporten får spridas och citeras med Creative Commons-licens under förutsättning att källan anges ”Näringslivets energi-
rapport 2011, av Veckans Affärer”.

Intervjuade arbetar på ABB, Bonnier Tidskrifter, CIT Energy, Lunds Tekniska Högskola, NCC, 
Greenie, Hermelin Fastigheter, Malmö Stad, Miljödepartementet, Sandvik, Skanska, Stockholm 
Stad, Sundsvalls Kommun, Sveriges Kommuner och Landsting, Svensk Biogas, Sweco, Vasakronan 
och Volvo.


