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Sammanfattning 
 
Den globala uppvärmningen till följd av användningen av icke-förnybara energikällor som 
fossila bränslen anses i allt högre vara en av de stora utmaningar som världen står inför idag. 
Industrin tillsammans med transportsektorn är de största energianvändande sektorerna i 
världen och därför är förbättrad industriell energihushållning genom att öka energi-
effektiviteten inom industrin är ett av de viktigaste medlen för att hantera denna utmaning. 
För att stödja industrin i dess arbete har statligt administrerade frivilliga program för 
förbättring av energieffektiviteten tagits fram i ett flertal länder. Ett sådant program är det 
svenska programmet för energieffektivisering i energiintensiv industri (PFE). Ett viktigt krav 
för deltagande i programmet är att företagen tillämpar energiledningssystem (EnLS) baserat 
på den internationella standarden ISO 50001. EnLS är tillsammans med mer generella 
miljöledningssystem (MLS) baserade på ISO 14001 viktiga koncept för industrins arbete med 
kontinuerliga energirelaterade förbättringar. 
 
Det råder brist på studier med fokus på vilka effekter standardiserat energiledningsarbete har 
på energieffektivitet och en övergång till förnybar energi i energiintensiv industri. Likaså 
saknas studier som bidrar till att utveckla industrins energiledningsarbete mot en utvidgning 
av systemgränserna för det systematiska förbättringsarbetet. Denna studie syftar därför till att 
fylla kunskapsgapet genom att utvärdera effektiviteten hos standardiserade ledningssystem för 
energieffektivisering i energiintensiv industri. Ett delsyfte är även att bidra med kunskap kring 
hur energiintensiva företag effektivt kan organisera sitt energiledningsarbete samt utveckla 
arbetet så att systemgränserna för arbetet utvidgas. För att besvara studiens frågeställningar 
har fyra delstudier genomförts: 1) en kvantitativ studie av tillverkande företag med fokus på 
energirelaterade effekter av ISO 14001-certifiering, 2) en kvantitativ studie av energiintensiva 
företag med fokus på effekter av ISO 50001-certifiering på elenergieffektivisering, 3) fyra 
fallstudier i den svenska processindustrin med fokus på organisering av och utökade 
systemgränser för energiledning, samt 4) en teoretisk studie av tidigare resultat gällande 
energirelaterade effekter av standardiserade ledningssystem. 
 
Resultaten i de kvantitativa studierna visar att vi inte utgå från att ISO 50001- eller ISO 
14001-certifikat kan garantera reella energirelaterade förbättringar i företagen. Samtidigt visar 
den teoretiska studien många goda exempel på framgångsrik implementering och användning 
av standardiserade ledningssystem som visar att systemen i många fall kan vara effektiva 
verktyg för ökad energiprestanda under vissa förutsättningar. En delförklaring till de 
divergerande resultaten hittar vi i fallstudierna. I två av företagen använder man sig aktivt av 
systemen eftersom energi befinner sig relativt högt upp på den strategiska agendan. Däremot 
är systemen mer vilande i de andra två företagen och efter PFE-perioderna har fokus delvis 
flyttats till andra miljörelaterade frågor. Således bör fokus i företagen mer ligga på att lyfta 
upp energifrågorna på agendan och använda sig av de metoder och verktyg man redan har 
snarare än att utveckla nya. 
 



 

Fallstudierna visar att energifrågorna inte har någon given organisatorisk placering i den 
energiintensiva industrin. Företagen väljer skilda organisatoriska lösningar beroende på 
energifrågornas strategiska betydelse. Det framgår tydligt i två av företagen att energi är 
placerat högt upp på den strategiska agendan och där är också det övergripande ansvaret 
placerat i egna enheter relativt högt upp i organisationen. I de två andra företagen däremot ses 
energifrågorna mer som en produktionsfråga bland andra och den strategiska betydelsen är 
mindre. Vanligt är att energifrågorna ses och hanteras som en miljöfråga. Tydligt är också att 
synen på, hanteringen av och den strategiska betydelsen av energifrågorna har förändrats över 
tiden. Störst inverkan har utan tvivel medverkan i PFE haft. I ett av företagen har den 
energiansvarige stort organisatoriskt förtroende och detta faktum tillsammans med PFE har 
tagit energiarbetet så långt i strategisk betydelse att energirelaterade investeringar har särskild 
lång återbetalningstid. Energi befinner sig i detta företag mellan att vara en ekonomisk fråga 
och att vara en del av företagets proaktiva hållbarhetsarbete.    
 
Företagen i fallstudierna har liksom en stor del av svensk energiintensiv industri kommit långt 
gällande energiutbyte med omgivande samhälle i form av leverans av fjärrvärme och något 
behov att integrera dessa större utbyten i ett energiledningsarbete finns troligen inte. Ett av 
företagen har dock ett mindre energiutbyte genom att företaget levererar varmvatten från 
vätgasproduktion till det kommunala reningsverket i utbyte mot biogas från reningsverkets 
rötningsprocess. Utbytet är lönsamt men enbart på mycket långt sikt så anledningen till att 
utbytet kommit till stånd måste förklaras av energifrågornas relativt stora strategiska betydelse 
i företaget samt den energiansvariges höga anseende och förtroende internt i företaget. 
Åtgärder och försök med ökad användning av förnyelsebar energi av olika typ har varit 
relativt vanligt förekommande men vi kan inte se att detta arbete sker med någon systematik 
kopplat till övrigt energiledningsarbete. Det är tydligt att man i företagen inte ser något 
motsatsförhållande mellan små ständiga förbättringar och större åtgärder.  Man menar istället 
att det arbete som görs inom ramen för EnLS är en förutsättning för att man ska kunna få 
större förbättringar till stånd genom att systemen håller energiarbetet levande och synligt. 
 
Eftersom standardiserat ledningssystem och certifiering av en tredje part inte är någon garanti 
för energirelaterade förbättringar måste företag vara medvetna om att ledningen måste ge sitt 
stöd och tillräckliga resurser till systemutveckling och integration i verksamheten samtidigt 
som man bör lyfta fram energifrågorna på den strategiska agendan i företaget. Annars riskerar 
man att få verkningslösa system. Myndigheter bör ta resultaten i denna studie och i andra 
studier inom detta område i beaktande när de integrerar standardiserade ledningssystem i 
statligt drivna förbättringsprogram och i energirelaterad lagstiftning. Eftersom en certifiering 
av en tredje part av ledningssystem baserade på ISO 14001 eller ISO 50001 inte verkar vara 
någon garanti för konkreta energirelaterade förbättringar bör certifieringen kompletteras med 
andra kontrollåtgärder innan certifierade företag ges fördelar såsom exempelvis undantag från 
lagstiftningskrav eller skattelättnader.   
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1. Inledning 
 
1.1. Bakgrund 

Den globala uppvärmning som idag sker på grund av användningen av icke-förnybara energi-
källor anses generellt vara en av de största utmaningarna värden står inför. Förbättrad 
industriell energihushållning genom att öka energieffektiviteten inom industrin är ett av de 
viktigaste medlen för att hantera denna utmaning, eftersom industrin tillsammans med 
transportsektorn är de största energianvändande sektorerna i världen (Palm och Thollander, 
2010). Ungefär en tredjedel av den globala energiförbrukningen och 40 procent av utsläppt 
koldioxid (CO2) kan hänföras till tillverkningsindustrin (IEA, 2010). Därför är det av yttersta 
vikt att industrin bidrar proportionellt med energibesparingar och ett arbete som motverkar 
klimatförändringarna. 
 
För att stödja industrin i dess arbete har statligt administrerade frivilliga program för för-
bättring av energieffektiviteten tagits fram i ett flertal länder. Ett sådant program är det 
svenska programmet för energieffektivisering i energiintensiv industri (PFE) som togs i drift i 
januari 2005. Ett viktigt krav för deltagande i programmet är att företagen tillämpar 
energiledningssystem (EnLS) baserat på den internationella standarden ISO 50001. PFE har 
tidigare utvärderats i ett flertal studier och anses generellt vara relativt framgångsrikt. 
Energimyndigheten anger att deltagande företag totalt har sparat el motsvarar cirka 10 
procent av företagens elanvändning. En tidig utvärdering visar dock att ungefär hälften av 
åtgärderna har kort återbetalningstid (mindre än två år) och därför troligen skulle ha 
genomförts även utan PFE (Stenqvist et al., 2011). 
 
Vidare vet vi att i stort sett alla företag som deltagit i PFE även sedan tidigare infört mer 
generella miljöledningssystem (MLS) i enlighet med ISO 14001. Dessa system inkluderar 
inte lika djupgående kartläggning och analys av företagens energisituation men företagen 
måste ändå identifiera, hantera och förbättra sina betydande miljöaspekter. Det är rimligt att 
tro att elförbrukning anses som betydande för energiintensiv industri, och därför är det troligt 
att även delar av de åtgärder som identifierats genom energikartläggningar skulle ha 
identifierats med hjälp av företagens MLS. Systemen kan i vissa fall ha en positiv påverkan 
på företagens energieffektivitet, men forskning visar att vi inte generellt kan anta att de alltid 
har det (Heras-Saizarbitoria och Boiral, 2013). Denna tendens ser vi även för EnLS och PFE. 
Ambitions-nivån hos deltagande företag varierar från ett mycket ambitiöst arbete innefattande 
en omfattande energikartläggning och implementering av rutiner samt uppföljning av dessa, 
till företag där arbetet genomgående bedrivits med en avsevärt lägre ambitionsnivå (Energi-
myndigheten, 2011) 
 
Trots att PFE generellt anses vara framgångsrikt har programmet avslutats pga. att statsstöds-
reglerna för miljöskyddsåtgärder har ändrats inom EU. De flesta programdeltagare avslutade 
PFE 2014 och att de sist anmälda företagen är klara 2017. I samband med att PFE avslutas är 
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det troligt att de EnLS som företagen byggt upp och certifierat kommer att integreras i 
företagens MLS eftersom systemen är mycket lika i sin struktur. Kommande studier som 
fokuserar på utvärdering och utveckling av företagens interna energiledningsarbete bör därför 
utgå från MLS och EnLS fristående från PFE. Behovet av sådana studier motiveras ytterligare 
av att företag med certifierade MLS eller EnLS är undantagna kravet gällande energikart-
läggning i lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag under förutsättning att kart-
läggning är integrerat i systemen.  
 
Förutom att ledningssystemen inte alltid leder till ökad energiprestanda utan enbart under 
vissa förutsättningar, så har tidigare forskning visat att vi kan misstänka att systemens 
inverkan på större förändringar, snarare än små produktions- och processförbättringar, är 
sällsynta (Könnölä och Unruh, 2007). Vidare är systemen i stort sett alltid begränsade i sin 
fokus till processer inom produktionsanläggningarnas grindar (Schylander och Martinuzzi, 
2008, Kautto, 2006). 
 
Utvecklingen i industrin det senaste decenniet gällande energiledningsarbetet samt resultat 
från forskningen visar på ett fortsatt kunskapsbehov inom flera områden. För det första 
behövs mer kunskap gällande standardiserade ledningssystem (ISO 14001, ISO 50001) och 
dess förmåga att positivt bidra till ökad energieffektivitet och övergång till förnybar energi. 
Vidare behövs studier som mer i detalj fokuserar på hur energiledningsarbetet idag är 
organiserat för att arbetet ska kunna utvecklas. Slutligen behövs mer kunskap om hur 
systemgränserna för företagens interna energiledningsarbete kan utvidgas. Den forskning som 
ligger till grund för denna rapport adresserar samtliga dessa områden. 
 
1.2. Energiledning i industrin  

1.2.1. Programmet för energieffektivisering i energiintensiv industri (PFE) 

I juli 2004 infördes en skatt på 0,5 Euro per MWh på processrelaterad el i Sverige. Skatten 
var en anpassning till EG:s energiskattedirektiv. Direktivet ger dock energiintensiva företag 
möjlighet att reducera skatten om de åtar sig att införa åtgärder för att minska sin 
energiförbrukning. Som ett stöd i den energiintensiva industrins arbete skapades programmet 
för energieffektivisering i energiintensiv industri (PFE), som togs i drift i januari 2005. En 
programperiod för ett företag startar vid det tillfälle då företaget antas till programmet och 
varar sedan i fem år. Under de första två åren måste företaget implementera och certifiera ett 
standardiserat energiledningssystem (ELS) samt genomföra en fördjupad energikartläggning i 
enlighet med energiledningsstandarden ISO 50001 (tidigare EN 16001). Företagen måste 
skicka in en lista över åtgärder till Energimyndigheten och alla projekt med en återbetalnings-
tid som är kortare än tre år ska implementeras. Under de första två åren måste företagen även 
införa standardiserade rutiner för inköp av energiintensiv utrustning. Slutligen måste företaget 
även införa rutiner för projektplanering. Ett företag har uppfyllt sina åtaganden inom 
programmet om det har lyckats förbättra energieffektiviteten till sådan grad att det motsvarar 
den skatt företaget annars måste ha betalat. 
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1.2.2. Miljö- och energiledningssystem 

Energieffektivitet är också ett av de mest prioriterade områdena när företagen har riktat sin 
uppmärksamhet mot frivilliga miljöavtal och standarder (Zobel, 2010). En sådan inter-
nationell standard, som har uppnått global framgång under de senaste två decennierna är ISO 
14001, vilken innehåller specifikationer för genomförandet av miljöledningssystem (MLS). 
Ett sådant system "är en uppsättning av ledningsprocesser och rutiner som gör att en 
organisation kan analysera, kontrollera och minska miljöpåverkan av sin verksamhet och 
tjänster för att uppnå kostnadsbesparingar, ökad effektivitet och övervakning, samt en ökad 
grad av regelefterlevnad" (Pawar och Rissetto, 2001). Av central betydelse i ett MLS är 
koncepten kontinuerlig stegvis förbättring (Plan-Do-Check-Act cykeln) och målstyrning 
(Zobel, 2008). 
 
Under perioden från 1996, då det först blev möjligt att certifiera sig enligt ISO 14001, tills nu, 
har mer än 300 000 organisationer över hela världen valt att certifiera sitt MLS. Förutom det 
omfattande införandet av ISO 14001 har industrianläggningar i Europa i viss mån, även 
anslutit sig till EG-förordningen Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) (cirka 3000 
registrerade företag), som delvis bygger på ISO 14001 (EMAS, 2015). På grund av 
populariteten av MLS har nationella och internationella standarder för mer specifika 
energiledningssystem (EnLS) utvecklats under de senaste åren, vilket kulminerade i 
lanseringen av den certifierbara standarden ISO 50001 år 2011. Denna standard är uppbyggd 
på ett mycket likartat sätt som ISO 14001 och den är kopplad till samma typ av revision av 
tredje part (Laskurain et al., 2015). 
 
När ISO 14001 lanserades, menade förespråkare för MLS att systemen skulle ge ett 
strukturerat och systematiskt sätt att hantera företagens miljöfrågor (Tibor och Feldman, 
1996). Det hävdades att företag med låg miljöprestanda kunde använda MLS som ett 
värdefullt verktyg och att verktyget kunde ge mer ambitiösa företag ett riktmärke för att 
identifiera brister i befintliga ledningssystem (Sunderland, 1998). Vidare hävdades det att 
MLS hade potential att minska miljöpåverkan samtligt som systemen kunde generera 
kostnadsbesparingar och affärsmöjligheter (Kirkpatrick and Pouliot, 1996). Kritiska röster 
hördes också, och det hävdades bl.a. att ett ISO14001-baserat system är ett otillräckligt 
verktyg eftersom det inte kräver att företag mäter sin miljöprestanda eller kommunicerar sina 
resultat (Gleckman och Krut, 1998). Vidare hävdade forskare att standarden ger företagen 
möjlighet att tillämpa dess specifikationer på ett sätt som gör det möjligt för dem att få ett 
certifikat utan att uppnå några verkliga förbättringar (Ammenberg och Hjelm, 2002). I dessa 
tidiga studier sågs ofta hanteringen av energifrågor som en miljöfråga bland andra. Denna 
uppfattning utmanades i en norsk studie där det konstaterades att energifrågorna hanterades 
separerat från MLS i industrin och studien argumenterar för gemensam hantering av energi- 
och miljöfrågor (Amundsen, 2000). Men en nyare svenska studie med fokus på tillverknings-
industrin visade att energi var ett av de vanligaste områdena i företagens miljömål (Zobel, 
2008). 
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1.3. Motivering och relevans 

Denna studie bidrar med kunskap för utveckling av organisatoriska angreppssätt och 
lednings-system för effektivisering av industrins energianvändning som gynnar svensk 
industri. Mer specifikt bidrar studien med viktig kompletterande kunskap om potentialen hos 
energiledningssystem och mer generella miljöledningssystem för att effektivisera energi-
användningen i industrin. Sådan kunskap är nödvändig för att kunna vidareutveckla systemen.  
 
De system som resultaten bidrar till att utveckla baseras i grunden på internationella 
standarder, vilket är en bra förutsättning för internationellt samarbete. Den kunskap som 
studien har genererat är huvudsakligen relevant för energiintensiv industri, t.ex. process-
industrin. Processindustrin är ett medvetet val eftersom den står för cirka 70 procent av den 
svenska industrins energianvändning. Det finns dock all anledning att tro att de arbetssätt som 
studien bidrar till att utveckla med mindre anpassningar kan användas i andra typer av 
företag. Eftersom det interna energiledningsarbetet i grunden baseras på internationella 
standarder bör resultaten även kunna användas utanför Sverige.  
 
Genom att studien fokuserar på arbetssätt för såväl effektivisering av elanvändning som 
konverteringar till förnybar energi samt ökat energiutbyte med det omgivande samhället så är 
studien relevant för ett flertal av Sveriges nationella miljökvalitetsmål, bl.a. begränsad 
klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning samt ingen övergödning. 
 
1.4. Rapportens syfte 

I både Sverige och internationellt råder brist på studier med fokus på vilka effekter 
standaridiserat energiledningsarbete har på energieffektivitet och en övergång till förnybar 
energi i energiintensiv industri. Likaså saknas studier som bidrar till att utveckla industrins 
energiledningsarbete mot en utvidgning av systemgränserna för det systematiska förbättrings-
arbetet. Denna studie syftar till att fylla kunskapsgapet genom att (a) utvärdera lämpligheten 
och effektiviteten hos standardiserade ledningssystem för energieffektivisering i energi-
intensiv industri, samt (b) bidra med kunskap kring hur energiintensiva företag effektivt kan 
organisera sitt energiledningsarbete samt utveckla arbetet så att systemgränserna för arbetet 
utvidgas. 
 
1.5. Rapportens disposition 

Rapporten disponeras enligt följande. Efter den inledande beskrivningen av bakgrund, 
beskrivning av området och syfte följer en presentation av studiens genomförande och 
använda metoder samt dess huvudsakliga resultat. Presentationen av resultaten är uppdelad i 
de olika delstudier som ingått i studien. I denna rapport redovisas en utvidgad 
sammanfattning av de viktigaste resultaten från respektive delstudie. Rapporten avslutas med 
att resultaten analyseras och diskuteras samlat i ett diskussionsavsnitt som följs av slutsatser 
samt rekommendationer för studiens avnämare.    
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2. Metod och resultat 
 
2.1. Sammanfattning av delstudie 1: MLS och energieffektivisering 

2.1.1. Bakgrund 

Tidigare studier av effekterna av miljöledningssystem (MLS) har tenderat att fokusera på 
företagens övergripande miljöprestanda och inte på att identifiera skillnader gällande olika 
miljöaspekter (Zobel, 2010; Nawrocka och Parker, 2009; Heras-Saizarbitoria och Boiral, 
2013). De få tidigare studier som koncentrerat sig på specifika miljöaspekter har främst 
inriktat sig på olika typer av utsläpp till luft eller vatten. En del av dessa studier visar positiva 
resultat efter implementering av MLS (Russo, 2009; Nishitani et al., 2012; Testa et al., 2014; 
Nguyen och Hens, 2015), medan andra är mer pessimistiska i sin utvärdering (Ghisellini och 
Thurston 2005; Darnall och Sides, 2008; Hertin et al, 2008; Gomez och Rodriguez, 2011), 
och vissa visar osäkra resultat (King et al, 2005; Toffel, 2005; Barla, 2007). Dessutom har en 
majoritet av tidigare studier koncentrerat sig på inflytande på organisatoriska frågor snarare 
än konkreta förändringar i miljö- eller energiprestanda (Zobel, 2010). 
 
Eftersom standardiserade ledningssystem i form av MLS baserat på ISO14001 har använts 
under relativt lång tid, är förmågan att generalisera av yttersta vikt. Därför finns det ett stort 
behov av att komplettera mer kvalitativa studier med studier som bygger på mer objektiva 
faktabaserade industriella energidata, för att göra det möjligt att generalisera utifrån 
resultaten. De skilda resultaten i tidigare studier tillsammans med det faktum att ingen 
tidigare kvantitativ studie har fokuserat specifikt på sambandet mellan implementering av 
ISO 14001-baserade MLS och energieffektivitet ger bra argument för fortsatta studier i detta 
fält. 
  
2.1.2. Studiens mål 

Med denna studie vill vi bidra till kunskapsbasen om nyttan av frivilliga ledningssystem för 
hantering och förbättring av energieffektivitet i industriella processer. Tidigare empiriska 
studier har mestadels baserats på företagsrepresentanters uppgifter vilket visat sig vara 
förknippat med svagheter (Nawrocka och Parker, 2009; Heras-Saizarbitoria och Boiral, 
2013). Därför har studien utförts med hjälp av objektiva miljödata, där specifika 
energirelaterade uppgifter har extraherats. Syftet med studien är att utvärdera effekterna av 
frivilliga ledningssystem på energieffektivitet i svensk tillverkningsindustri. Specifikt fokus 
är på miljöledningssystemen enligt ISO 14001. Även om energiledningssystem (EnLS) har 
tagit fart med lanseringen av ISO 50001, har vi valt att fokusera på den mer allmänna ISO 
14001 eftersom antalet certifieringar är mycket större och de flesta EnLS varit 
implementerade under en begränsad period. Vi har använt insamlade data och relevanta 
statistiska tester för att testa följande nollhypotes och alternativa hypotes: 
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H0 = förändringen av förbättringen av energieffektivitet i ISO 14001-certifierade 
företag skiljer sig inte signifikant från motsvarande förändring i icke-certifierade 
företag; 
 
HA = förändringen av förbättringen av energieffektivitet i ISO 14001-certifierade 
företag skiljer sig signifikant från motsvarande förändring i icke-certifierade 
företag. 

 
2.1.3. Metod 

I denna studie har vi valt 2000 som basår, och vi valde att studera förändringar i 
energieffektivitet över treårsintervall under perioden 1994-2006, se Figur 1. Treårsintervall 
valdes i första hand för att begränsa mängden data. Utgångspunkten för analysen har inte varit 
förbättring som sådan, utan förändringen gällande förbättring av energieffektivitet före och 
efter ISO 14001-certifiering och motsvarande perioder för icke-certifierade företag. Före 
analys har alla parametrar (t.ex. el) normaliserats till respektive företags produktionstakt (t.ex. 
totalvikt av produkter eller totalvikt av ingående råvaror), för att kunna studera förändringar 
oberoende av produktionsnivån. Det innebär att vi har studerat förändringar i ekoeffektivitet 
(t.ex. MWh el / ton produkter, år) snarare än förändringar i absoluta tal. 
  

 
 
Figur 1. Schematisk bild av de tidsperioder under vilka förändringen i energieffektivitet har mätts i certifierade 
och icke-certifierade företag (E-6 = energieffektivitet 1994, sex år innan basåret, E-3 = energieffektivitet 1997, tre 
år före basåret, E0 = energieffektivitet basåret 2000, E3 = energieffektivitet 2003, tre år efter basåret. E6 = 
energieffektivitet 2006, sex år efter basåret) 
 
Vi valde att analysera skillnader över sexårsperioder (2000-2006 jämfört med 1994-2000) 
eftersom vi ville ha en relativt lång tid, men inte så lång att för mycket har förändrats i 
företagens produktion eller produktutbud, vilket skulle göra en analys av energieffektivitet 
svårt att utföra. Vi ville också särskilt fokusera på perioden omedelbart före och efter ISO 
14001-certifiering, och därför valde vi också att analysera skillnader över treårsperioder 
(2000-2003 jämfört med 1997-2000). Förändringen i den förbättrade energieffektiviteten har 
beräknats för två olika kategorier energi: el och fossila bränslen. Följande parametrar har varit 
föremål för analys om beteckningarna från figur 1 används: 

1994 1997 2000 2003 2006 

E-6 E-3 E0 E3 E6 

E-3 – E0 E0 – E3 

E-6 – E0 E0 – E6 
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Förändring (%) av förbättring av energieffektivitet (kort period) = ((E0 − E3)/E0) × 100 − ((E−3 − E0)/E−3) × 100 
 
Förändring (%) av förbättring av energieffektivitet (lång period) = ((E0 − E6)/E0) × 100 − ((E−6 − E0)/E−6) × 100 
 
För att få tillgång till energidata som har rapporterats med begränsade inslag av subjektivitet 
har obligatoriska årliga miljörapporter från företag med miljötillstånd använts. Miljörapporter 
har samlats in från både ISO 14001-certifierade företag och icke-certifierade företag. Vi har 
valt att studera tillverkande företag (SNI-kod 15-37) eftersom energieffektivitet sannolikt är 
en viktig fråga i dessa företag och certifiering av miljöledningssystemen är utbredd i denna 
kategori av företag. 
 
Det största årliga antalet nya ISO 14001-certifieringar inom tillverkande svenska företag 
inträffade år 2000 och därför valdes detta år som basår för studien. Totalt 130 sådana företag 
kunde hittas. Ett jämförande lika stort stickprov skapades från den totala populationen av 
icke-certifierade tillverkande företag. Miljörapporter för åren 1994, 1997, 2000, 2003 och 
2006 samlades in från företagens tillsynsmyndighet. Dokument erhölls för 217 av de 260 
företagen (83%). Efter avlägsnande av icke-användbara företag kvarstod 66 certifierade och 
50 icke-certifierade företag. 
 
Certifierade och icke-certifierade företag jämfördes med t-test, som är det vanligaste testet för 
att jämföra två prover med normalfördelade data och där antaganden om lika varianser 
tillämpas (Bethia et al., 1995; Box et al., 2005). För att ett t-test ska ha en hög grad av 
validitet måste data vara normalfördelade och varianserna måste vara lika. Antagandet om 
normalfördelad data testades med hjälp av parametrarna standardiserade skevhet och 
standardiserad kurtosis (Thode, 2002). Varianserna testades med Levene’s test. För 
identifiering av extremvärden i datamaterialet användes standardmetoden som ingår i 
programvaran IBM SPSS Statistics 22. 
 
2.1.4. Resultat 

Två olika parametrar har använts vid analys av förändringen i förbättring av 
energieffektiviteten: el och fossila bränslen (exklusive bränsle för interna transporter). Fossila 
bränslen består ofta bara av förbrukningen av eldningsolja men kan ibland innehålla flera 
fossila bränslen som olja, gasol och naturgas. I sådana fall har det totala energiinnehållet av 
de olika bränslena beräknats. Förnybar energi är inte möjligt att inkludera i analysen, även om 
sådana uppgifter sporadiskt redovisas i miljörapporter. Detta beror på att en ökad användning 
av förnybar energi kan räknas antingen som en förbättring (om fossil energi ersätts) eller som 
en försämring (om den totala energianvändningen ökar). Vid ett flera tillfällen har SPSS 
använts för att identifiera extremvärden (uteliggare) i datamängden. Vi har följt varje 
extremvärde tillbaka till den ursprungliga datakällan, det vill säga miljörapporterna, och vi 
har sökt igenom rapporterna för att försöka hitta förklaringar till extremvärden (Det är 
obligatoriskt att rapportera stora förändringar i produktionen i rapporterna). Alla extrem-
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värden som tagits bort är med stor säkerhet felrapporterade värden eller så är det tydligt att 
företagen inte har rapporterat den totala förbrukningen av el eller fossila bränslen. 
 
El tidsperiod 1997–2003: Endast ett relativt litet antal icke-certifierade företag rapporterade 
elanvändning 1994 (tabell 3), men det är ändå möjligt att utföra ett t-test med tillräckligt 
giltighet för en jämförelse mellan de två grupperna av företag eftersom en vanlig tumregel är 
att tio observationer räcker (Box et al., 2005). I Tabell 1 kan vi se att ett av värdena för 
standardiserad skevhet är utanför den övre intervallgränsen, men det är ganska nära och vi bör 
ändå kunna betrakta fördelningen som normalfördelad. Vidare ser vi att medelvärdet av 
förändringen i förbättringstakten indikerar en svag ökning av effektiviteten för både 
certifierade (1,53%) och icke-certifierade företag (4,05%). En t-test ger värdet p = 0,839 och 
vi kan därför inte förkasta nollhypotesen och kan vara ganska säker på att det inte finns några 
skillnader mellan de två grupperna av företag. Levene’s test visar inga signifikanta skillnader 
(p = 0,067) gällande varianserna och t-testet är därför också giltigt i detta avseende. 
 
Tabell 1. Sammanfattande statistik över förändringen i effektivisering av elanvändning under perioden 1997-
2003. 

Parametrar Certifierade företag Icke-certifierade företag 
Antal företag 33 12 
Genomsnittlig förändring (%) 1,53 4,05 
Standardavvikelse 28,2 53,9 
Standardicerad skevhet 0,234 0,0160 
Standardicerad kurtosis 0,823 2,21 

 
Fossila bränslen 1997-2003: Nästan dubbelt så många av de icke-certifierade företagen har 
rapporterat sin användning av fossila bränslen jämfört med användningen av el (Tabell 2), 
och ett t-test borde därför kunna ha något högre förklaringsvärde. Testet har en hög grad av 
validitet i detta fall eftersom värdena gällande skevhet och kurtosis ligger väl inom de 
gränserna och Levene’s test ger ett högt p-värde på 0,86. Den dåliga effektiviteten gällande 
fossila bränslen i de icke-certifierade företagen efter basåret jämfört med föregående period 
(genomsnittlig förändring -34,2%) ger oss anledning att misstänka att de certifierade 
företagen presterar bättre. Ett t-test ger oss värdet p = 0,019, vilket gör skillnaden signifikant 
(och vi kan förkasta nollhypotesen). Det låga p-värde innebär att vi kan vara relativt säkra på 
att de certifierade företagen presterar bättre när det gäller deras arbete mot förbättrad 
eleffektivitet i produktionen för den kortare tidsperioden nära ISO 14001-certifieringen. 
 
Tabell 2. Sammanfattande statistik över förändringen i effektivisering av användning av fossila bränslen under 
perioden 1997-2003. 

Parametrar Certifierade företag Icke-certifierade företag 
Antal företag 40 22 
Genomsnittlig förändring (%) 7,13 −38,1 
Standardavvikelse 75,2 61,2 
Standardicerad skevhet 0,729 -0,214 
Standardicerad kurtosis 1,29 −0,712 
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El tidsperiod 1994–2006: På samma sätt som för kortare tidsperioden har icke-användbara 
miljörapporter för perioden 1994-2006 en negativ inverkan på möjligheten att identifiera 
skillnader mellan de två grupperna av företag. Det finns bara sju observationer i den icke-
certifierade gruppen, och man bör därför vara försiktig när man tolkar resultaten. Men de 
genomsnittliga förändringarna i båda grupperna är begränsade i sin omfattning och 
förändringen verkar vara mycket lika i båda grupperna, se Tabell 3 (2,03% i den certifierade 
gruppen och 2,46% i den icke-certifierade grupp). Trots att ett av kurtosis värdena är något 
utanför gränsen, kan ett t-test anses vara giltigt både vad gäller antagandena gällande 
normalfördelning och lika varianser (Levene’s test ger p = 0,536). Ett t-test ger oss ingen 
anledning att ifrågasätta nollhypotesen (p = 0,977). Även om vi har så få observationer i den 
icke-certifierade gruppen så verkar resultatet vara relativt robust, och vi har ingen anledning 
att tro att det finns en skillnad mellan de två grupperna av företag. 
 
Tabell 3. Sammanfattande statistik över förändringen i effektivisering av elanvändning under perioden 1994-
2006. 

Parametrar Certifierade företag Icke-certifierade företag 
Antal företag 23 7 
Genomsnittlig förändring (%) 2,03 2,46 
Standardavvikelse 37,5 23,7 
Standardicerad skevhet 0,0870 −0,750 
Standardicerad kurtosis 2,39 0,704 

 
Fossila bränslen 1994-2006: Liksom tidigare är vi också något begränsade av ett lågt antal 
observationer gällande användningen av fossila bränslen under den längre tidsperioden, 
främst på grund av kvaliteten på 1994 års miljörapporter från de icke-certifierade företagen 
(Tabell 4). Men observationerna är jämnt fördelatade och det finns ingen anledning att tro att 
vi inte kan betrakta varianserna som lika (Levene’s test ger p = 0,485). Ett t-test ger värdet p 
= 0,171, vilket inte gör skillnaden signifikant (och vi kan inte förkasta nollhypotesen), även 
om de icke-certifierade företag verkar prestera relativt dåligt efter basåret. Vi har dock 
anledning att misstänka att de certifierade företagen också presterar bättre än de icke-
certifierade företagen gällande användningen av fossila bränslen under den längre 
tidsperioden. 
 
Tabell 4. Sammanfattande statistik över förändringen i effektivisering av användning av fossila bränslen under 
perioden 1994-2006. 

Parametrar Certifierade företag Icke-certifierade företag 
Antal företag 36 14 
Genomsnittlig förändring (%) 3,32 −34,2 
Standardavvikelse 84,5 88,9 
Standardicerad skevhet 0,897 −0,670 
Standardicerad kurtosis 1,54 −0,986 
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2.2. Sammanfattning av delstudie 2: EnLS och energieffektivisering 

2.2.1. Bakgrund 

Standardiserade ledningssystem har varit ett viktigt angreppsätt inom industrin för att arbeta 
med energirelaterade förbättringar under de senaste två decennierna. Under en stor del av 
denna period har det kontinuerliga förbättringsarbetet med avseende på energifrågor hanterats 
inom ramen för miljöledningssystem (MLS) i enlighet med den internationella standarden 
ISO 14001. Utöver införandet av ISO 14001 har industrianläggningar i Europa i viss mån 
också antagit EU-förordningen Eco-management and Audit Scheme (EMAS), som delvis 
baseras på ISO 14001. Som ett resultat av den stora internationella spridningen av MLS har 
nationella och internationella standarder för mer specifika energiledningssystem (EnLS) 
utvecklats under det senaste några år. Kulmen av denna utveckling var lanseringen av den 
certifierbara internationella energiledningsstandarden ISO 50001 år 2011. Denna standard 
följer ett liknande spridningsmönster som ISO 14001 (ISO, 2015a). 
 
En stor mängd studier av effekterna av MLS har genomförts ända sedan ISO 14001 
lanserades 1996. Studierna visar divergerande resultat och det går därför inte heller att anta att 
företag som infört EnLS i enlighet med ISO 50001 får avsedda resultat eftersom systemen är 
uppbyggda på samma sätt (Laskurain et al., 2015).  Endast ett fåtal studier som empiriskt 
utvärderar ISO 5001 har genomförts och ytterligare studier behövs, särskilt med tanke på att 
EnLS ofta ingår som angreppssätt inom statligt styrda energieffektiviseringsprogram och 
numera även i europeisk och svensk lagstiftning gällande energikartläggningar i industrin. Av 
samma anledningar som för MLS är det även i studier av effekterna av EnLS viktigt att i detta 
läge kunna generalisera utifrån resultaten. Därför är kvantitativa studier av ett större antal 
företag att föredra framför enskilda fallstudier.  
 
2.2.2. Studiens mål 

Syftet med denna studie är att utvärdera effekterna av frivilliga EnLS baserade på ISO 50001 
på elenergieffektiviteten i svensk energiintensiv industri. Anläggningsdata och relevanta 
statistiska tester har använts för att testa följande nollhypotes och alternativ hypotesen: 
 

H0 = förändringen av elenergieffektivitetet i ISO 50001-certifierade företag efter 
certifieringen skiljer sig inte signifikant från motsvarande förändring i icke-
certifierade företag; 
 
HA = förändringen av elenergieffektivitetet i ISO 50001-certifierade företag efter 
certifieringen skiljer sig signifikant från motsvarande förändring i icke-
certifierade företag. 

 
2.2.3. Metod 

En stor del (nästan samtliga) av de svenska ISO 50001-certifierade företagen har deltagit i 
PFE. Programmet har tidigare utvärderats i ett flertal studier och denna studie syftar huvud-
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sakligen inte till att vidare utvärdera PFE. I denna studie har vi gjort ett försök att specifikt 
studera effekterna av ledningssystemen och inte hela PFE. Därför har vi denna delstudie valt 
vi att utgå från 2007 som referensår och inte 2004 då många av de certifierade företagen 
anslöt sig till PFE. Företagen införde sina EnLS under perioden från 2004 och fram till 2006 
då systemen certifierades. År 2007 är det första helår som systemen använts och därför utgår 
studien från det året.  
 
Grunddata som använts i studien är elenergidata (2006-2012) på anläggningsnivå från 
Energimyndigheten. Energidata är i databasen uppdelad i kategorierna 50 Drivkraft, 
belysning och uppvärmning, 51 Elpannedrift, 52 Elektrolys, och 53 Ugnar, smältning. 
Eftersom 2012 var det sista året där data var tillgänglig användes det året som slutår för 
analyserna. Således har förändringen i elenergieffektivitet analyserats under tidsperioden 
2007-2012. På samma sätt som i studien av MLS är det viktigt att normalisera 
elenergiförbrukningen mot företagens produktionsnivåer. För att göra detta har 
produktionsdata hämtats från Naturvårdsverkets SMP-portal där tillståndspliktiga företag 
lämnar in sina årliga miljörapporter. Därigenom har vi kunnat studera förändringar i 
elenergieffektivitet. 
 
Totalt 60 energiintensiva företag med certifierade EnLS har identifierats och använts i 
studien. Ett flertal certifierade företag har inte inkluderats i studien på grund av att 
produktionsdata för dessa företag saknas i SMP-portalen. Förändringen av elenergi-
effektiviteten i dessa företag har jämförts med motsvarande förändring i samtliga användbara 
företag utan EnLS som tillhör samma branscher som de certifierade företagen (70 företag). 
Analyser har gjorts både branschvis och totalt. Eftersom antalet användbara företag i de 
enskilda branscherna är relativt lågt har ett Mann–Whitney U-test använts. Testet är inte 
beroende av normalfördelade data och därför kan små grupper jämföras.   
 
2.2.4. Resultat 

Analyser gällande effekter av certifierade EnLS har genomförts inom 20 olika branscher. I 
Tabell 5 nedan redovisas resultaten för de branscher där en jämförelse mellan certifierade och 
icke-certifierade företag varit möjlig (Siffran inom parantes indikerar det antal företag som 
kunnat användas i analyserna). Även analyser som omfattar samtliga företag i dessa branscher 
har genomförts. Analyser har gjorts inom de fyra elanvändningskategorier som varit 
tillgängliga i databasen. Även påverkan på den totala elenergianvändningen har studerats. I 
tabellens kolumner ses den procentuella förändringen av elenergieffektiviteten mellan 2007 
och 2012 (en positiv siffra innebär en förbättring och en negativ siffra innebär en försämring) 
i ISO 50001-certifierade företag, icke-certifierade företag samt om skillnaden mellan 
företagsgrupperna är statistiskt signifikant (ett p-värde under 0,05 innebär en signifikant 
skillnad).  
 
I Tabell 5 kan vi se att några statistiskt signifikanta skillnader mellan företagsgrupperna inte 
varken förekommer inom enskilda branscher eller totalt. Eftersom antalet företag inom 
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respektive bransch generellt är lågt är branschanalyserna osäkra. Ett undantag är sågverk (SNI 
16101) där möjligen att se skillnader är större. Här kan vi dock inte misstänka att 
företagsgrupperna skiljer sig åt. När det gäller en jämförelse av det totala antalet företag är 
däremot analysen betydligt säkrare. Inte heller här kan vi misstänka några skillnader. De 
certifierade energiledningssystemen verkar således inte ha någon reell positiv effekt. 
    
Tabell 5. Analysresultat gällande jämförelse av procentuell förändring av elenergieffektiviteten hos ISO 50001-
certifierade och icke-certifierade energiintensiva företag. 

SNI-kod1  Elid 502 Elid 513 Elid 524 Elid 535 El tot 
10910 EnLS  -45,1 (4)    -16,5 (4) 
 Ej EnLS  2,48 (2)    2,48 (2) 
 Skillnad P=0,267    P=0,267 
16101 EnLS  -7,80 (8)    -7,80 (8) 
 Ej EnLS  -11,2 (20)    -10,1 (20) 
 Skillnad P=0,469    P=0,469 
17129 EnLS  3,97 (9) 45,4 (6)   10,3 (9) 
 Ej EnLS  1,08 (2) 24,8 (1)   5,25 (2) 
 Skillnad P=0,909    P=0,727 
20130 EnLS  -2,39 (2)    1,15 (2) 
 Ej EnLS  -29,6 (2)    -29,6 (2) 
 Skillnad P=1,000    P=1,000 
20140 EnLS  11,3 (2)    11,3 (2) 
 Ej EnLS  3,55 (5)    3,55 (5) 
 Skillnad P=0,381    P=0,381 
20160 EnLS  -0,895 (2)  -9,77 (1) -0,802 (1) -5,70 (2) 
 Ej EnLS  29,7 (7)    18,4 (7) 
 Skillnad P=0,111    P=0,056 
24100 EnLS  -16,5 (3)   -20,9 (1) -13,2 (3) 
 Ej EnLS  -54,6 (8) 30,6 (1)  -6,50 (7) -10,2 (8) 
 Skillnad P=1,000    P=0,63 
Totalt EnLS  -5,16 (60) -184 (11) 19,5 (3) 2,03 (5) -2,09 (60) 
 Ej EnLS  -10,4 (70) 15,5 (5) -8,84 (1) -1,73 (10) -2,07 (71) 
 Skillnad P=0,841 P=0,743  P=0,679 P=0,971 

1 Analyserade branscher 
10910 Framställning av beredda fodermedel 
16101 Sågning av trä (även tillverkning av träull, trämjöl, flis, spån, järnvägssliprar) 
16291 Tillverkning av förädlade trädbränslen 
17129 Övrig tillverkning av papper och papp 
20130 Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier 
20140 Tillverkning av andra organiska baskemikalier 
20160 Basplastframställning (även kemiska cellulosaderivat) 
24100 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 

2 Elanvändningskategori 50 Drivkraft, belysning och uppvärmning 
3 Elanvändningskategori 51 Elpannedrift 
4 Elanvändningskategori 52 Elektrolys 
5 Elanvändningskategori 53 Ugnar, smältning 
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2.3. Sammanfattning av delstudie 3: Organisering av energiledning 

2.3.1. Bakgrund 

Tidigare forskning har visat en outnyttjad potential gällande energieffektivitetsåtgärder inom 
industrin som kan nås genom ökad och förbättrad energiledning (Backlund et al., 2012). Av 
särskild betydelse för att identifiera förbättringsmöjligheter är de faktorer som påverkar 
effektiviteten av energiledning inom industrin. Exempel på sådana faktorer är var 
energifrågor är placerade på strategiska agendan, hur hanteringen av energifrågornas är 
organiserad, vem som är involverad och vem som ansvarar för energirelaterade frågor, samt 
var dessa nyckelpersoner är placerad inom organisationen. 
 
Under de senaste två decennierna har industrin ofta föredragit att arbeta i enlighet med 
arbetssätt inom standardiserade ledningssystem, t.ex. ISO 14001 (miljöledning) eller ISO 
50001 (energiledning). Standarderna använder relativt lika metoder och arbetsätt inklusive 
kontroll och certifiering av en tredje part (Laskurain et al., 2015). Under de senaste åren har 
den ofta positiva bilden av sådana system ifrågasatts. Konceptuell forskning visar att denna 
typ av arbetsätt kan bidra till att man låser fast sig i nuvarande produktionssystem (Könnölä 
och Unruh, 2007). Tillsammans med andra faktorer kan denna fastlåsning hämma större mer 
radikala förändringar mot mer hållbara tekniker och system. Vidare har det empiriskt visat sig 
att systemen ofta begränsar företagets fokus på processer inom anläggningens grindar 
(Kautto, 2006; Schylander & Martinuzzi, 2008). Det kan därför hävdas att detta arbetssätt inte 
är väl lämpat för att underlätta energiutbyte med det omgivande samhället. 
 
Samtidigt som många industrianläggningar har infört frivilliga standardiserade lednings-
system så har många av de mest energikrävande anläggningar i ett antal länder också anslutit 
sig till statligt administrerade frivilliga program för förbättrad energieffektivitet. Ett sådant 
program är det svenska programmet för energieffektivisering i energiintensiv industri (PFE). 
PFE har lett till konkreta åtgärder som leder till elbesparingar (Stenqvist och Nilsson, 2012). 
Men denna typ av frivilligt program med fokus på el leder troligen anläggningar till att anta 
ett energifokus som speglar programmets fokus. Därför är det inte troligt att anläggningar 
prioriterar åtgärder inriktade på konvertering till förnybar energi, vilket ur ett 
klimatperspektiv förmodligen är av större betydelse. Vidare har en ny studie visat att 
certifierade MLS har begränsad effekt på främjandet av ökad användning av förnybar energi 
(Laskurain et al., 2015). Slutligen har statligt administrerade program sannolikt stor inverkan 
på hur industrin hanterar energirelaterade frågor men programmen är ofta begränsade till en 
given tidsperiod. Därför är det viktigt att studera hur företagen har jobbat med energiledning 
under programperioden och hur företagen planerar att fortsätta efter det att programmet 
avslutas för att få en uppfattning om effekterna på både kort och lång sikt. 
 
2.3.2. Studiens mål 

Det övergripande målet med denna studie är att bidra med kunskap om hur energiintensiva 
företag kan utveckla sitt interna energiledningsarbete i syfte att öka energieffektiviteten och 
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minska deras bidrag till klimatförändringarna. Standardiserade ledningssystem är här för att 
stanna och det är därför viktigt att studera hur företag kan hantera systemens begränsningar. 
Därför är ytterligare ett mål med denna studie att bidra med kunskap om hur energiintensiva 
företag kan expandera systemgränserna för sitt energiledningsarbete. Expansionen av tre olika 
typer av systemgränser är i fokus i denna studie: a) från internt fokuserat energiledningsarbete 
till energiutbyte med det omgivande samhället, b) från fokus på energieffektivitet till ökad 
användning av förnybar energi, och c) från fokus på ständiga inkrementella förbättringar till 
större mer radikala investeringar. 
 
2.3.3. Metod 

Denna studie genomfördes som en multipel fallstudie i den svenska processindustrin (t.ex. 
gruvindustri, metallproduktion, och massa- och pappersproduktion) där fyra anläggningar har 
studerats. Förutom att vara energikrävande (70 procent av energianvändningen i svensk 
industri) kännetecknas produktionen i processindustrin av kontinuerliga flöden av stora 
volymer i avancerade anläggningar. De studerade anläggningar är utspridda geografiskt i 
Sverige. De är alla delar av en större företagsgrupp med verksamhet runt om i världen. Vi har 
studerat en produktionsenhet i vart och ett av företagen i Sverige. Alla de studerade företagen 
deltog i PFE vid studiens genomförande. De fyra företagen baserar sitt energiledningsarbete 
på PFE, vilket i sin tur kräver införande av ett energiledningssystem (EnLS) i enlighet med 
ISO 50001. 
 
Industri A tillverkar järnbaserat metallpulver och koncernen har 11 produktionsenheter i åtta 
länder med cirka 1500 anställda totalt. Industri B är en massa- och pappersindustri som 
tillverkar förpackningar. Gruppen har åtta produktionsenheter i tio länder med cirka 4300 
anställda. Industri C tillverkar förädlade järnmalmsprodukter för järnframställning. Gruppen 
har 4000 anställda i 15 länder. Industri D är ett smältverk där metaller med hög renhet 
framställs från malm och elektronikskrot. Anläggningen är nischad att arbeta med material 
som är svåra att processa, vilket ger ojämn energiförbrukning. Gruppen har 4900 anställda 
fördelade över produktionsenheter i fyra länder. Den totala energiförbrukningen i 
anläggningarna, vilka typer av energi varje anläggning använder samt mängden material som 
bearbetas kan ses i Tabell 6. 
 
Tabell 6. Total energiförbrukningen i de studerade företagen, vilka energikällor som används, och mängden 
material som bearbetas. 

Företag 
 

Energiförbrukning 
(GWh/år) 

Typ av energi 
 

Processat mtrl 
(Kton/år) 

Företag A 600 El, biogas, naturgas 446 
Företag B 2200 El, ånga, gasol, biobränslen 300 
Företag C 2400 El, kol, olja 13800 
Företag D 1000 El, kol, koks, olja, gasol 845 

 
Datainsamlingen startade med ett platsbesök på anläggningarna med främsta syfte att 
presentera studien. Ett andra besök genomfördes med syfte att identifiera och samla in interna 
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dokument som är relevanta för energihanteringen i företagen. Vid detta andra besök fördes en 
dialog med kontaktpersonen på varje anläggning för att identifiera personer/funktioner som 
var lämpliga att intervjuas. Vid detta tillfälle genomfördes även av anläggningsvisning för att 
få en överblick över produktionen. Intervjuerna bokades gradvis in tills det stod klart hur 
forskningsfrågorna skulle besvaras. Mellan fyra och sex djupintervjuer genomfördes i varje 
företag. Typiska funktioner som intervjuades var energichef/koordinator, miljöchef/ 
koordinator, inköpschef, forsknings- och utvecklingschef, och energiingenjör. I ett fall 
intervjuades en respondent utanför företaget för att få en bättre förståelse för företagets 
energiutbyte med det omgivande samhället. Alla intervjuer utom två genomfördes genom ett 
fysiskt möte. I de två fall där ett fysiskt möte inte var möjligt genomfördes intervjuer över 
telefon. Kompletterande intervjufrågor har ställts till några av respondenterna via e-post. 
 
Intervjuerna dominerades av hur- och varför-frågor. Dessa typer av frågor är fördelaktiga i en 
fallstudie när frågor ställs om nutida händelser där forskaren har liten eller ingen kontroll 
(Yin, 2014). Till skillnad från många andra studier inom detta område där forskare tenderar 
att enbart fokusera på företagsföreträdare som ansvarar för energiledningsarbetet har vi 
försökt att förbättra datatriangulering genom att använda flera respondenter samt studerat 
interna dokument som är relevanta för energiledningsarbetet. Denna metod innebär med 
största sannolikhet en stärkt giltighet av studien (Yin, 2014). Alla insamlade data 
strukturerades och analyserades i programvaran NVivo som är avsedd för kvalitativa data. 
 
2.3.4. Resultat 

Organisering av energiledningsarbetet  

Energifrågorna verkar inte ha någon given organisatorisk placering i den energiintensiva 
industrin. Trots att samtliga fallföretag tillhör processindustrin och har en betydande 
energianvändning väljer de skilda organisatoriska lösningar mestadels beroende på 
energifrågornas strategiska betydelse. Det framgår tydligt i två av företagen att energi är 
placerat högt upp på den strategiska agendan och där är också det övergripande ansvaret 
placerat i egna enheter relativt högt upp i organisationen. I de två andra företagen däremot ses 
energifrågorna mer som en produktionsfråga bland andra och den strategiska betydelsen är 
mindre. Två exempel, ett av vardera organiseringstyp, presenteras kort nedan.  
 
Företag A är ett tydligt exempel på ett företag där energi befinner sig relativt högt upp på den 
strategiska agendan. Energistrategin i företaget implementeras genom ett energidirektiv samt 
en miljö- och energipolicy. Koncernledningen kommunicerar sina förväntningar och 
minimikrav för energiledning genom energidirektivet i syfte att minska kostnaderna, minska 
den miljöpåverkan som energianvändningen ger upphov till samt minska den påverkan som 
produkterna har på användarna. Regionchef Europa har det övergripande ansvaret att uppfylla 
direktivet och VD på koncernnivå ansvarar för miljö- och energipolicyn inom företaget. Inom 
företaget finns en energikommitté som träffas fyra gånger årligen. Kommittén utgör 
övervakande och beslutande organ för energirelaterade frågor. Den består av regionchef 



16 

 

Europa (ordförande), energisamordnare (benämns även utvecklingsingenjör), chef kvalitet, 
miljö, och säkerhet, ansvarig energiinköp, teknisk chef, produktionschef, platschef, samt 
elansvarig. Inom Företag A finns en avdelning, Teknik och Energi, vilken är organisatoriskt 
placerad direkt under regionschef Europa. Avdelningen består av två personer, en 
avdelningschef som ansvarar för energirelaterade frågor i ledningsgruppen samt 
energisamordnaren som arbetar på uppdrag av energikommittén. Energisamordnaren arbetar 
heltid dels med att stödja regionschef Europa och dels med att arbeta mot produktionen. 
Genom att skapa avdelningen Teknik och Energi ville regionchef Europa lyfta hanteringen av 
energifrågorna i organisationen och säkerställa frågornas strategiska fokus. Han ville ha 
avdelningen nära för att säkerställa den strategiska betydelsen av energifrågorna. Fram till 
2005, då företaget gick med i PFE, hanterades energifrågorna av en miljöavdelning. Varje 
produktionsavdelning har en ingenjör som ansvarar för energifrågor och denne bidrar med 
stöd samt planering och uppföljning inom den specifika avdelningen. Produktions-
avdelningarna har möte fyra gånger per år för att följa upp energirelaterade frågor. Vid detta 
möte deltar även energisamordnaren. Slutligen finns även en grupp, Corporate Competence 
Center, bestående av miljöchef på koncernnivå och chef kvalitet, miljö och säkerhet, där 
nyckeltal (inkl. energirelaterade parametrar) för koncernen identifieras och följs upp.  
 
I Företag B hanteras energifrågor nära produktionen. En processingenjör inom produktions-
avdelningen ansvarar övergripande för energifrågorna. Processingenjören, som är ordförande 
i en energikommitté, ansvarar för upprättande och uppföljning av mål och handlingsplaner 
inom företagets EnLS. Produktionsavdelningen, som är organisatoriskt placerad direkt under 
VD, är uppdelad i olika sektioner där varje sektion utgör ett avsnitt av produktionsprocessen. 
Produktionscheferna för varje sektion ansvarar för förbrukningen av energi inom sektionen. 
Arbetet i energikommittén är av övergripande karaktär. Kommittén har mestadels en 
kontrollerande funktion och den följer upp arbetet i de olika avsnitten. I energikommittén 
finns varje sektion representerad, främst genom att cheferna för sektionerna närvarar. 
Medverkar gör även den funktion som ansvarar för el, en representant från projektenheten, en 
energiingenjör och en processingenjör. Representanter från alla företag inom koncernen 
träffas och diskuterar energifrågor i något som benämns energirådet, vilket är ett forum som 
arrangeras fyra gånger om året. Syftet med energirådet är att de ingående företagen ska lära 
sig av varandra och att företagen ska synkronisera arbetet med energifrågor inom koncernen. 
Även om energifrågorna är tätt kopplade till produktionen hanteras även frågorna på en högre 
nivå. VD är ansvarig för företagets energipolicy och betydelsen av energifrågorna är även 
framlyfta i affärspolicyn som koncernens VD övergripande ansvarar för. 
 
Påverkan av PFE på energiledningsarbetet  

Återbetalningstiderna för energiinvesteringar under deltagandet i PFE var tre år i alla företag 
utom i Företag A (se Tabell 7), där ett strategiskt beslut togs att öka återbetalningstiden för 
energirelaterade investeringar till fem år. Beslutet togs medan företaget deltog i PFE och de 
har behållit den på fem år även när PFE löpt ut. Företag B minskade återbetalningstiden till 
ett år för energiinvesteringar efter att PFE löpt ut men det bör observeras att deltagandet i 
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PFE enbart är en faktor bland många som styr återbetalningstiden. När det gäller finansiering 
av energirelaterade investeringar har företagen även här valt olika lösningar. Under PFE-
perioden har Företag B och C haft särskild allokerade medel för investeringar kopplade till 
energieffektivitet, men detta upplägg har ändrats i Företag B i samband med att PFE-perioden 
avslutats. Även i Företag D har en sådan vilja funnits bland de som jobbar direkt med 
energifrågor, men även om frågan tagits upp i företagets energikommitté har detta inte införts. 
I Företag A har särskilda medel aldrig varit aktuellt utan man har istället fokuserat på en 
längre återbetalningstid.    
 
Tabell 7. Återbetalningstiderna hos företagen samt om företagen allokerat särskilda medel till energi-
investeringar under tiden de deltagit i PFE och efter att PFE har löpt ut. 

Företag 
 

Återbetalningstid 
under PFE (År) 

Allokerade 
medel under PFE  

Återbetalningstid 
efter PFE (År) 

Allokerade 
medel efter PFE 

Företag A 5 Nej 5 Nej 
Företag B 3 Ja 1 Nej 
Företag C 3 Ja 3 Ja 
Företag D 3 Nej 3 Nej 

 
I två av företagen påverkades organiseringen av energiledningsarbetet relativt mycket av 
PFE. I Företag C förstärktes organisationen med avseende på energifrågor under PFE-
perioden genom att en ny enhet, Energi- och klimatsystem, upprättades. Här samlade man 
forskning och utveckling, anläggningsprojektering, ledningen för energiproduktion och 
distribution av energi i samma organisatoriska enhet. Även tillgängliga resurser ökade jämfört 
med när energifrågorna hanterades inom miljöavdelningen. Trots att PFE troligen påverkat 
denna utveckling är det dock relativt tydligt att krav från företagets ägare påverkat 
utvecklingen i högre grad. En plan för utökade energiinvesteringar även efter PFE-perioden 
upprättades men mycket genomfördes aldrig på grund av övergripande ekonomiska 
svårigheter. Även i Företag A genomfördes en mindre omorganisation under PFE-perioden 
för att stödja energiledningsarbetet. Som tidigare nämnts upprättades en ny avdelning, Teknik 
och Energi, organisatoriskt placerad direkt under regionschef Europa. Den energisamordnare 
som ingår i avdelningen började även arbeta heltid med energifrågor. Även om företagets 
lednings-funktioner uppvisas ett stort engagemang kring energifrågor visade intervjuerna 
klart att energisamordnarens kunskap, engagemang och förtroende hos personalen är av 
avgörande betydelse för energifrågornas höga placering på företagets agenda. Men det är 
också tydligt att det certifierade ledningssystemet och deltagandet i PFE utgjort viktiga 
verktyg för att lyfta energiledningsarbetet i företaget.    
 
Även om företagen generellt ser positivt på deras medverkan i PFE ser de två tydliga 
nackdelar med programmet. För det första hävdade samtliga företag att det varit bättre om 
programmet gett skattelättnader på grund av åtgärder gällande alla typer av energi, inte bara 
för åtgärder relaterade till el. Energisamordnaren i Företag A berättar att det har hänt att man 
sett större potentiell klimatnytta till följd av en åtgärd som minskar fossila bränslen, men de 
har ändå prioriterat effektivisering av el för att få skattelättnader. Ansvarig för Klimat och 
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Miljö i ledningsgruppen för Företag D menar att man rent konkret skulle det kunna öka 
energieffektiviteten genom åtgärder där olja ersätter el, vilket knappast är en önskvärd 
utveckling. Energiingenjören i Företag C förklarar vidare: 
 

”Det hade varit bättre om PFE hade innefattat fler energislag än el. Om man 
skulle räkna på det så kan det finnas fall där samhället skulle kunna tjäna på att 
ett företag ökar sin elkonsumtion genom att putta ut något annat. Vår indirekta 
påverkan från elförbrukningen är betydligt mindre än påverkan från de andra 
energislagen vi förbrukar. Så om vi vill minska utsläppen borde vi först titta på 
att minska förbrukningen av de fossila bränslena.” 

 
Det andra området som alla företag tar upp som en nackdel med PFE är kraven kopplade till 
rapporteringen till Energimyndigheten angående hur mycket energi de sparat med de åtgärder 
som genomförs. Övergripande är man missnöjda med att rapporteringen i vissa fall tog för 
mycket tid i förhållande till vad den gav.  
 
Trots att man till viss del riktar kritik mot PFE uppgav samtliga företag att programmet är 
anledningen till att de utvecklat ett bättre energiledningsarbete. Kraven inom PFE att man ska 
införa ett EnLS och genomföra energikartläggningar ses generellt som positivt inom 
företagen.  I Företag C anses programmet ha varit betydande drivkraft men att effekten av 
PFE klingat av över tid. En energiingenjör i företaget hävdar att: 
 

”Det som har varit bra med PFE är att det skapat incitament för industrier. Vi 
har fått igång energiledningsarbetet med hjälp av PFE. Jag är helt övertygad om 
att PFE kickade igång energiledningsarbetet och upprättandet av energilednings-
system. PFE initierade och var drivkraften men det är inte det som driver det 
längre.” 

 
En processingenjör i Företag B hävdar att det blev lättare att genomföra effektiviserings-
åtgärder när de anslöt sig till PFE på grund av att man då internt tilldelades specifika medel 
avsedda för energiinvesteringar. Processingenjören beskriver att PFE varit en drivkraft och att 
fokus på energifrågor har ökat allt eftersom under PFE-perioden.  
 
Energiledning i relation med annat förbättringsarbete 

Energirelaterade förbättringar får ofta konkurrera om utrymmet med förbättringsarbete med 
annat fokus, t.ex. miljö, säkerhet, arbetsmiljö och kvalitet.  I Företag B är det kvalitetsför-
bättringar som generellt står mest i fokus. Dessutom har mycket fokus flyttats från energi till 
miljöfrågor efter det att PFE-perioden löpt ut. Framförallt kan detta förklaras av nya 
gränsvärden från EU gällande massa- och pappersindustrin. Enligt en processingenjör inom 
företaget finns det nu helt enkelt inte lika mycket tid och resurser för energiledningsarbetet 
även om man ändå lyckas upprätthålla en sådan nivå att man behåller sitt certifierade EnLS.  
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Företag D har historiskt sett haft stort fokus på miljöarbete kopplat till avfall och minskning 
av vattenutsläpp till den närliggande recipienten. Energiledningsarbete har i praktiken aldrig 
varit prioriterat i samma utsträckning. Ansvarig för Klimat & Miljö i ledningsgruppen för 
Företag D säger att: 
 

”När vi pratar om vår license to operate som vi ibland pratar om, är det dels 
juridiskt att vi måste ha tillstånd och villkor för allt vi gör men det är också den 
sociala acceptansen för vår verksamhet det handlar om. Den sociala acceptansen 
av våra aktiviteter påverkas mer utav om vi släpper ut andra utsläpp än koldioxid 
som svaveldioxid som vi släpper ut till luft och vatten som leder till försurning av 
närområdet och egentligen hela regionen.” 

 
Ett större fokus på miljöfrågor i Företag D syns också i företagets interna dokument. 
Exempelvis så är det uppenbart att energirelaterade förbättringsmål inte är lika ambitiösa och 
väldesignade som mål relaterade till miljö och kvalitet. Företaget har ingen separat 
energipolicy utan det enda energirelaterade åtagande man visar på policynivå i koncernen är 
ett åtagande i miljö-, hälsa-, och säkerhetspolicyn att man ska minimera energikonsumtionen. 
Vidare så säger man i miljöpolicyn på anläggningsnivå att man ska vara sparsamma med 
energi.  
 
Till skillnad från Företag B och D, så är fokus på energifrågor högre i jämförelse med 
exempelvis miljö- och kvalitetsfrågor i Företag C. Men yttre miljö får ändå större 
uppmärksamhet främst eftersom produktionstillstånd är kopplade till vissa miljökrav. 
Miljöchefen i Företag C menar att: 
 

”Rent krasst så får man tänka på, att för verksamheten så är miljö- och 
energifrågan ofta en fråga och så är det också med arbetsmiljö. Det handlar om 
att försöka få ordning och reda och minska den skada som kan uppstå oavsett om 
det är på människa eller miljö eller vad det nu kan vara för någonting.” 

 
I Företag A är det tydligt att kvalitetsarbetet prioriteras mer än energiledningsarbetet, även 
om det senare ändå måste anses ligga på en hög ambitionsnivå.  En energi- och miljöingenjör 
i företaget säger att man försökt öka fokus på energifrågor i jämförelse men andra 
förbättringsområden. Men samtidigt finns det en förståelse bland de som jobbar med 
energifrågorna eftersom man menar att det inte skulle finnas något energiledningsarbete utan 
att först på ett effektivt sätt hanterar kvalitetsaspekterna eftersom verksamheten inte ens 
skulle existera utan högkvalitativa produkter. Energi- och miljöingenjören kan inte se om det 
finns någon skillnad i fokus gällande miljö- och energifrågor eftersom de har så mycket 
gemensamt. 
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Utvidgning av systemgränser: från internt fokus till utbyte med samhället 

Precis som många energiintensiva anläggningar i Sverige har Företag A, C och D etablerade 
energiutbyten med det omgivande samhället i form av fjärrvärme. Företag B skulle troligen 
rent tekniskt även de kunna leverera viss värme trots att ledningarna skulle bli relativt långa, 
men av olika anledningar har ett sådant samarbete inte kommit till stånd. Dessa samarbeten 
har funnits under längre tid och de är inte direkt kopplade till det interna 
energiledningsarbetet. Företag A levererar värme till det närliggande samhället i stor 
omfattning medan Företag C och D samverkar med samhället i mindre omfattning. Industri D 
levererar värme till en liten del av samhället som ligger nära anläggnigen men inte till 
huvudsamhället som är beläget 17 kilometer från företaget. Företaget förklarar frånvaron av 
att expanderat samarbete med kommunen med att det kommunala energibolaget redan hade 
investerat i ett kraftvärmeverk när Företag D fick ett tillräckligt stort energiöverskott att de 
kunde expandera utbytet. Företag C levererar värme i en mycket liten utsträckning till det 
närliggande samhället när de har överskottsvärme. Kommunen har en egen 
fjärrvärmeanläggning där man både använder sitt eget avfall samt avfall från andra 
kommuner som bränsle. Trots detta så förs diskussioner mellan företaget och kommunen om 
ett utökat samarbete i samband med renoveringar som planeras inom en snar framtid. 
Företaget undersöker kontinuerligt om de kan spara energi i sina processer för att istället 
leverera till samhället. 
 
Andra exempel gällande energiutbyte med samhället är sällsynta men ett gott exempel finns i 
Företag A där företaget levererar varmvatten till reningsverket och de får biogas i utbyte. 
Chefen för reningsverket menar att utbytet inte är så ekonomiskt fördelaktigt för företaget på 
grund av relativt lång återbetalningstid. Trots detta så var det företagets energisamordnare 
som initierade samarbetet. Rent ekonomiskt hade det varit mer fördelaktigt för reningsverket 
att ersätta befintlig gasturbinen med en ny istället för att samarbete med företaget. Men de 
hävdar att det gav många andra positiva effekter, t.ex. mindre underhållsarbete. Chefen för 
reningsverket menar att förslaget att samarbeta egentligen kom några år för tidigt ur deras 
synvinkel, eftersom deras befintliga utrustning hade några års kvar på sin tekniska livslängd. 
Men de var tvungna att ta chansen när den kom upp eftersom fördelarna övervägde och 
återbetalningstiden för investeringen på cirka fyra år var acceptabel. Företagets energi-
samordnare vill gärna se utökade leveranser av biogas från reningsverket för att få tillgång till 
mer miljömässigt bra energi, men kommunen är i nuläget ovillig till detta eftersom det skulle 
kräva en större förändring i reningsverkets processer. 
 
Utvidgning av systemgränser: från energieffektivitet till förnybar energi 

På samma sätt som gällande energiutbyte med omgivande samhälle så förekommer projekt 
och aktiviteter i företagen med syfte att öka användningen av förnybar energi. Aktiviteterna 
är dock huvudsakligen av forskningskaraktär och kan inte sägas vara direkt kopplade till 
företagens EnLS. Nedan redogörs kort för ett par sådana exempel. 
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I anknytning till Företag A planeras en pilotanläggning för förgasning av biomassa för 
användning inom stålindustrin. Energimyndigheten och stålindustrin är involverade i 
projektet, men industrin är den viktigaste investeraren. Den svenska stålindustrins bransch-
organisation Jernkontoret samordnar projektet och företagets energisamordnare har varit den 
drivande kraften hos företaget för att få anläggningen placerad i närområdet. Ett annat 
exempel från samma företag är det energiutbyte som företagen har med det kommunala 
reningsverket som nämns ovan. Även i detta fall kan aktiviteterna mer ses som ett enskilt 
projekt som till stor del drivits av företagets energisamordnare snarare än att vara förbätt-
ringsåtgärder som genomförs inom ramen för företagets EnLS.  
 
Företag C äger tillsammans med sex andra parter ett vindkraftsföretag men de använder inte 
elen som produceras direkt själva. Företaget vill etablera ytterligare vindkraft på sin egen 
mark och använda den el som produceras för egen del men Luftfartsverket har motsatt sig 
etableringen. Företaget menar att det skulle vara mycket kostnadseffektivt för dem att bygga 
ut vindkraften eftersom de redan äger marken och på grund av att de kan använda befintliga 
ledningar. Företag C har även gjort försök att använda olika typer av träbaserade biobränslen i 
olika proportioner tillsammans med fossilt kol i en testanläggning. Företagets forskningschef 
säger att de inte upplevt några negativa konsekvenser gällande själva förbränningen, men att 
man haft vissa problem gällande logistik, leverans och lagring. Dessutom finns en osäkerhet 
gällande långtidseffekterna av biobränsleanvändningen. Mer forskning behövs innan företaget 
fullt ut kan använda biobränsle i sina anläggningar. 
 
Utvidgning av systemgränser: från små förbättringar till större innovativa steg 

Det framgår tydligt i intervjuerna i de fyra företagen att kontinuerliga inkrementella 
förbättringar som utgör grunden i företagens EnLS anses helt nödvändiga för ett effektivt 
energiledningsarbete. Mindre förbättringar av denna typ ses inte på något sätt som ett hinder 
för större förbättringssteg, utan detta arbetssätt ses snarare som en förutsättning för att man 
även ska kunna ta större steg längre fram. Miljöchefen i Företag A menar att det inte spelar 
någon roll hur mycket du investerar; du måste ändå jobba med mindre kontinuerliga 
förbättringar eftersom du därmed arbetar mer proaktivt med energifrågorna. Men företrädare 
för Företag A, B och C menar också att små ständiga förbättringar inte helt räcker till om mer 
ambitiösa energirelaterade mål ska kunna nås på relativt kort tid. Energisamordnaren i 
Företag A belyser relationen mellan kontinuerliga förbättringar och större förändringar på ett 
bra sätt:    
 

”Jag ser ingen motsättning i små ständiga förbättringar kontra större 
investeringar. Ledningssystem till sin natur fokuserar på ständiga förbättringar. 
Men det finns inga hinder i de systemen som säger att man inte kan jobba med 
båda. Skulle man däremot säga att man kopplade bort de ständiga förbättring-
arna så tror jag att man tappar bort något som är väldigt viktigt och det är 
nämligen att hela verksamheten är inblandad. Du kan införa ett ledningssystem 
med det enda målet att nästa år så ska jag genomföra bränslekonvertering och så 
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gör jag ingenting annat, jag sätter inte upp några mål för verksamheten, inga 
nyckeltal och det innebär ju att alla lutar sig tillbaka och tittar på den personen 
som ska genomföra bränslekonverteringen…...Jag tror ändå fortfarande att 
grunden i ett ledningssystem måste vara de ständiga förbättringarna och den 
dagliga tillsynen att man har koll på vad man gör. Sedan kan ett sådant system 
lätt kompletteras med att man gör stora saker och jag tror att man hamnar där, 
för när man har hållit på med de små förbättringarna ett tag, så måste man göra 
en lite större sak och då kommer den diskussionen upp på bordet.” 

 
En miljö- och energiingenjör i Företag A uppger att en klar fördel med ett kontinuerligt 
förbättringsarbete är att det många gånger kan spridas inom organisationen. Han förklarar att 
det kan börja med en liten förändring, t.ex. en justering av förbränningen i en ugn. Om det 
visar sig vara en lyckad förändring med avseende på energieffektivitet så kan de applicera 
förändringen på samtliga ugnar vilket kan generera stora energibesparingar. Han förklarar 
vidare att det kontinuerliga förbättringsarbetet ofta inte inkluderar några investeringar alls 
utan det kan exempelvis röra sig om förändrade arbetsätt gällande när man ska slå på och av 
utrustning. Även inom Företag C lyfter man fram vikten av att ändra inställningen hos 
anställda för att få fram beteendeförändringar som ger energibesparingar. Miljö- och 
energiingenjören i Företag A menar också att kontinuerliga mindre förbättringar är viktigare 
än större mer kostsamma investeringar eftersom de ofta kommer mer spontant och löpande 
och inte kräver någon kostsam utrustning. Miljöchefen i Företag B hävdar att 
ledningsgruppen till och med kan avslå ett investeringsförslag om de ser att arbetet med 
energirelaterade förändringar i mindre skala inte fungerar. Han tar även upp ett exempel från 
miljöområdet där man hade fokuserat mycket på klassiska aspekter inom ledningssystemet 
såsom att höja medvetenheten och förändring av attityder och de därigenom kunde minska 
investeringar man redan hade planerat för.  
 
2.4. Sammanfattning av delstudie 4: Tidigare forskning inom ledningssystem 

2.4.1. Bakgrund 

Effekter och möjliga fördelar med standardiserade ledningssystem har studerats av forskare 
över hela världen ända sedan lanseringen av ISO 14001 år 1996, men det är fortfarande ett 
mycket aktivt forskningsområde. Debatten gällande miljö- och energieffektiviteten hos dessa 
system är fortfarande öppen eftersom forskningsresultaten divergerar och nyligt publicerade 
studier ofta lägger stor vikt vid metodologiska svagheter i tidiga studier. Större 
litteraturgenomgångar inom detta område (t.ex. Nawrocka och Parker 2009; Heras-
Saizarbitoria och Boiral, 2013) liksom de viktigaste nya empiriska studierna (t.ex. Nishitani et 
al 2012; Testa et al 2014; Laskurain et al, 2015) föreslår ytterligare forskning som kan bidra 
till att förklara de tidigare kontrasterande slutsatserna. 
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2.4.2. Studiens mål 

Tidigare litteraturgenomgångar har hjälpt till att styra fokus och karaktären på forskningen 
inom området. Men både litteraturgenomgångar och empiriska studier har tenderat att inte 
adressera att effekterna av ledningssystemen kan vara olika för olika miljöaspekter. I en tid 
när klimatförändringarna är en av de stora utmaningarna i världen och implementering av 
ledningssystem med specifik fokus på energi tar fart i och med lanseringen av ISO 50001 kan 
det vara värdefullt att genomföra en specifik granskning av existerade resultat gällande de 
energirelaterade effekterna av standardiserade ledningssystem. Målet med denna studie är att 
göra just detta. Särskilt fokus ligger på ledningssystem i enlighet med ISO 14001 och ISO 
50001. 
 
2.4.3. Metod 

Studien bygger på kvalitativa och kvantitativa data och resultat som redan publicerats i andra 
studier med fokus på energirelaterade effekter av standardiserade ledningssystem enligt ISO 
14001 och ISO 50001. Att analysera sekundärdata kan ses som ny analys av data för att 
besvara de ursprungliga forskningsfrågor eller som ett försök att svara på nya frågor med 
befintlig data. Denna typ av analys kan också användas för att identifiera ytterligare trender 
och mönster (Glass et al., 1991). I denna studie adresseras de tidigare forskningsfrågorna men 
det ingår även att identifiera mönster och relationer som inte har efterfrågats av de 
ursprungliga författarna. Vidare har i vissa fall validiteten av de granskade studierna kritiskt 
analyserats för att utvärdera värdet av studierna. Därför kan studien klassificeras som en 
litteraturgenomgång men även mer specifikt som en meta-utvärdering. 
 
För att identifiera relevanta studier har en grundlig sökning gjorts i alla relevanta akademiska 
databaser, t.ex. Scopus, Web of Science, Business Source Elite och Google Scholar. När en 
relevant artikel hittades och granskas, studerades referenslistan för att identifiera andra 
relevanta publikationer. Dessa publikationer och deras referenslistor granskades i sin tur och 
så vidare tills inga mer relevanta publikationer kunde hittas. Endast publikationer som har 
utvärderats i en peer-review process har inkluderats i studien. Totalt har mer än 90 studier 
som omfattar cirka 30 länder runt om i världen granskats. Emellertid var en stor del av dessa 
studier inriktade på andra miljöaspekter än energirelaterade aspekter vilket gjorde dem 
irrelevanta för syftet med denna studie. Efter den första screeningen kvarstod 32 studier.  
Dessa studier ingår i denna studie och har analyserats djupare. 
 
2.4.4. Resultat 

Eftersom energiaspekter har hanterats både i mer allmänna MLS och i energispecifika EnLS 
inom industrin under de senaste åren har effekterna av båda dessa typer av system på 
energirelaterade förbättringar inkluderas i litteraturgenomgången. Något överraskande visar 
en översyn av studier som fokuserar på energirelaterade effekterna av MLS att faktabaserade 
kvantitativa studier med relevans för energi nästan helt saknas. Litteraturen inom detta 
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område är nästan uteslutande baserad på företagsföreträdarnas upplevda effekter med 
systemen.  
 
Energirelaterade effekter av miljöledningssystem baserade på ISO 14001 

Den kommersiella framgången för ISO 14001 har lett till omfattande forskning fokuserad på 
effekter och eventuella fördelar av standarden (Nawrocka och Parker, 2009; Heras-
Saizarbitoria och Boiral, 2013). En majoritet av dessa förlitar sig enbart på 
företagsföreträdares uppfattning av ledningssystemens nytta (Zobel, 2015). De mer 
faktabaserade studier som existerar är inriktade mot olika typer av utsläpp. I denna 
litteraturgenomgång har bara en studie hittats som har relevans för energi- och 
klimatrelaterade förbättringar. Men bland de vetenskapliga publikationer som baseras på 
upplevda effekter och nytta finns det några exempel som ger vissa insikter om nyttan av 
miljöledningssystemen för energieffektivitet eller energiledning. Dessa studier sammanfattas 
nedan. 
 
I den enda existerande relevanta transinternationell studien studerade Summers Raines (2002) 
eventuella skillnader gällande fördelarna med ISO 14001 i utvecklingsländer och 
industriländer. Hon fann att en stor majoritet av företagen, oberoende av var de är 
verksamma, hade nått betydande miljöförbättringar på grund av ISO 14001. Vanliga 
rapporterade förbättringar var energibesparingar, lägre resursanvändning och minskade 
mängder avfall för deponering. 
 
Ammenberg et al. (2003) hör till den grupp av europeiska forskare som hävdar att 
miljöledningssystemen generellt leder till en minskning av energianvändningen. Förutom den 
positiva effekten på energianvändningen i ett nätverk av små och medelstora företag, fann de 
också väsentliga förbättringar som rör andra aspekter, t.ex. förbättrad återvinning av avfall, 
substitution av kemikalier och minskning av transporter. En liknande effekt har identifierats 
av Rahbek Pedersen (2006) i en stor enkätbaserad studie av EMAS-registrerade företag. 
Företagen rankade ett antal miljörelaterade förbättringar högt, såsom t.ex. minskad 
energiförbrukning och minskade avfallsmängder. Båda dessa studier stärker resultaten av två 
tidigare studier i en europeisk kontext. Christensen och Dalby Rasmussen (1998) fann genom 
en multipel fallstudie att danska företag inom tryckeribranschen uppnådde konkreta 
förbättringar, t.ex. minskning av papper och avfall från trycksvärta, minskning av VOC-
utsläpp samt minskad energianvändning och minskade mängder avloppsvatten. I ett brittiskt 
kemiföretag, fann Robinson och Clegg (1998) positiva effekter vad gäller ledningsfrågor 
(t.ex. minskade risker för hälsa och säkerhet) och mer konkreta förbättringar (t.ex. minskad 
energianvändning och införandet av ett återvinningssystem för avfall). 
 
En klar majoritet av de studier som gjorts utanför Europa visar också en positiv bild efter 
implementering av MLS. Två tidiga studier, en studie baserad på aktionsforskning genomförd 
i Mexiko (Wells och Galbraith, 1999) och en annan studie i Japan (Mohammed, 2000), visar 
mestadels positiva resultat. Förutom några organisatoriskt relaterade förbättringar, upplevde 
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de mexikanska företagen också en minskning av material- och energianvändning. Ungefär 
hälften av de japanska tillverkningsföretagen rapporterade minskad elanvändning samt 
minskning av papper, kemikalier och giftiga ämnen, bränsle och förpackningsvolym. 
Emellertid påverkades inte luft- och vattenutsläpp eller frekvensen av miljöolyckor. Några år 
senare tillskrev intervjuade representanter från ett stort antal australiska företag ännu större 
positiva effekter av ledningssystemen (Annandale et al., 2004). Cirka 70 procent av 
representanterna rapporterade en positiv förändring i miljöprestanda inom områden som 
energi- och vattenanvändning utöver flera organisationsrelaterade förbättringar. Ungefär 
samtidigt indikerade en undersökning i Malaysia minskad energiförbrukning, avfalls-
minskning och färre miljöolyckor i olika typer av industrier på grund av MLS (Tan, 2005). En 
annan studie i Kamerun visade att mer än 90 procent av företagen med ett MLS hade sett 
miljörelaterade fördelar, t.ex.  förbättrad energihushållning och minskningar gällande avfall, 
olyckor, buller och olika utsläpp (Alemagi et al., 2006). I en senare studie, rapporterade 
brasilianska företag generellt i en enkät att de upplevde minskning av förbrukningen av 
energi, vatten, gas och eldningsolja förbrukning efter införandet av MLS (de Oliviera et al., 
2010). 
 
Även om de flesta studier, oberoende av deras geografiska ursprung, har varit ganska 
optimistiska gällande nyttan av MLS så finns undantag. Hamschmidt och Dyllick (2001) 
hävdar att ledningssystemen verkar vara användbara i schweiziska företag men inte 
tillräckligt för att de ska leda till effektiva ekologiska förbättringar. Endast 10 procent av 
företagen i Schweiz rapporterade en större minskning av energi- och materialflöden i 
förhållande till omsättningen på grund av införandet av ISO 14001. Forskarna hävdar att de 
förbättringar de funnit måste betraktas som ganska blygsamma eftersom de områden som 
omfattas vanligtvis representerar enkla vinna-vinna situationer där ekonomiska fördelar löper 
parallellt med dessa typer av åtgärder. Resultat överensstämmer med de resultat Rigling 
Gallagher et al. (2004) fått fram i fyra företag i USA och Thailand. I dessa tillverkande 
företag identifierades organisationsrelaterad nytta, t.ex. ökad medvetenhet hos medarbetare 
och förbättrad PR, snarare än konkreta förbättringar i miljöprestanda. Men vissa indikationer 
gällande förbättrad användning av energiresurser rapporterades gavs av företagens 
representanter. 
 
Energirelaterade effekter av energiledningssystem baserade på ISO 50001 

Med tanke på att ISO 50001 introducerades i juni 2011 är det förvånansvärt få studier som 
fokuserar på de eventuella fördelarna med standarden som har publicerats i vetenskapliga 
tidskrifter. En litteratursökning resulterade endast i ett litet antal studier som koncentrerar sig 
på införande av EnMS och endast ett fåtal av dem är specifikt inriktade på konkreta effekter 
av systemen. Dessa tidiga studier är relativt lika till sin natur jämfört med motsvarande 
studier i slutet av 1990-talet som utvärderade effekterna av ISO 14001-certifierade MLS 
(Zobel, 2010). Studierna av EnLS är alla utom en fallstudier, vilket också var det 
dominerande angreppssättet i de tidiga studierna av MLS. En sammanfattning av de konkreta 
resultaten i EnLS-studierna presenteras nedan. 
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Chiu et al. (2012) rapporterar om ett stort företag (21 000 anställda) beläget i provinsen 
Guangdong, Kina. Företaget, som huvudsakligen producerar elektroniska delar och 
komponenter, använde en företagsspecifik modell för att integrera hantering av energi i 
företaget som förbättrade indikatorer för energiprestanda inom ramen för ett ISO 50001-
certifierat EnLS. Forskarna hävdar att modellen ökade den totala energieffektiviteten i 
jämförelse med ett basår med ett årligt genomsnitt på 18,5 procent. Betydande 
energibesparingar rapporterades också av en spansk anläggning för reformering av nafta efter 
att anläggningen infört ett EnMS (Velázquez et al., 2013). I detta fall varierade de uppnådda 
månatliga energibesparingar mellan 4 och 7 procent efter införandet av EnLS, så att 
energiförbrukningen per månad kunde minskas med i genomsnitt 830 MWh. Den totala 
potentiella energibesparingen efter implementeringen av systemet uppskattas till 9,5 GWh 
men bara 2,8 GWh uppnåddes. Energibesparingar av liknande storlek redovisas i en studie av 
en energiintensiv textilfabrik i Egypten (Yacout et al., 2014). De identifierade åtgärder som 
hade högsta energibesparing var användning av effektiva belysningssystem, tätning av 
tryckluftsläckage, byte av ineffektiva pumpar samt återvinning av ångkondensat. I genomsnitt 
uppskattades den totala månatliga minskningen av energiförbrukningen på grund av 
införandet av EnLS till 3,9 procent. Liknande resultat har rapporterats i en slovakisk studie, 
där det visade sig att energiintensiteten minskade kontinuerligt i ett bilindustriföretag till följd 
av implementering av ISO 50001 (Majerník et al., 2015). Minskningen rapporterades vara 
betydande redan i införandefasen. Men en förbättring med ytterligare 2,6 procent i genomsnitt 
per månad jämfört med införandefasen rapporterades och dessutom ansågs ytterligare 
förbättringar vara möjliga i framtiden. Slutligen fann spanska forskare, i en studie med 
särskild inriktning på främjande av förnybar energi, att certifierade EnLS hade lett till ett 
antal konkreta åtgärder förknippade med övergång till förnybar energi (Laskurain et al., 
2015). Övergripande konstaterades att den mer energispecifika standarden ISO 50001 är mer 
effektiva för att främja förnybar energi än certifierade MLS. Faktum är att de ISO 14001-
certifierade företagen visade väldigt lite engagemang för förnybar energi, vilket enligt 
forskarna visar på allvarliga tvivel avseende energirelaterade effekter av dessa system. 
 
Sammanfattningsvis så visar de få studier med fokus på energirelaterade effekter av ISO 
50001 som existerar på mer eller mindre homogena resultat. Alla företag, där fallstudier har 
utförts, har upplevt ett relativt framgångsrikt införande av EnLS med få, om ens några 
nackdelar, och de genererade resultaten av systemen är i allmänhet positiva gällande 
förbättrad energieffektivitet. I detta avseende visar dessa studier en bild som speglar den 
gällande studier av MLS som beskrivs ovan. Men även om den spanska studien (Laskurain et 
al., 2015) empiriskt visade positiva tecken efter införandet av EnLS så hittade forskarna 
ingenting i kravspecifikationerna i ISO 50001 som främjar ett engagemang för förnybar 
energi i standarden. Detta är särskilt oroande från ett klimatförändringsperspektiv.  
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3. Diskussion 
 
3.1. Empiriska studier av miljö- och energiledningssystem 

För att sammanfatta resultaten av våra empiriska studier har vi funnit vissa bevis för att 
tillverkande företag som inför ett ISO 14001-baserat MLS kan förbättra sin energieffektivitet 
gällande användningen av fossila bränslen i en snabbare takt än icke-certifierade företag. 
Däremot kunde vi inte hitta några signifikanta skillnader avseende elanvändning. 
Skillnaderna i resultaten är inte lätt att förklara, men det kan vara så att de certifierade 
företagen anser att användningen av fossila bränslen i produktionen är en viktigare miljöfråga 
än elenergieffektivitet och de har därför haft större fokus på fossila bränslen. Ett sådant val 
kan vara naturligt eftersom användningen av fossila bränslen är en högprofilfråga och 
elproduktionsmixen i Sverige är förknippat med en låg grad av CO2-utsläpp. Inte heller när 
det gäller EnLS baserade på ISO 50001 har vi kunnat påvisa några skillnader gällande 
förbättring av elenergieffektivitetet mellan certifierade energiintensiva företag och de utan 
EnLS. Inga statistiskt signifikanta skillnader kunde hittat varken i enskilda branscher eller vid 
en jämförelse av det totala antalet företag.   
 
Vi bör dock vara något försiktiga i våra slutsatser, eftersom den datamängd som använts vid 
studier av ISO 14001 är associerad med vissa svagheter. Den data som använts är normal-
fördelad och fördelningen av data påverkar därmed inte resultaten. Däremot är variationer i 
energiuppgifterna från både ISO 14001-certifierade och icke-certifierade företag stora, vilket 
hindrar oss från att se tydligare skillnader. De stora variationerna är något förvånande med 
tanke på att uppgifterna kommer från obligatoriska miljörapporter. En påverkande faktor kan 
vara de metoder som används för att mäta energiparametrarna. Det är uppenbart vid studier av 
rapporterna att de flesta företag inte mäter användningen av el eller fossila bränslen själva. 
Istället förlitar de sig på data från leverantörerna. Den data som ligger till grund för studierna 
av ISO 50001 uppvisar även den relativt stora variationer. En större nackdel är dock att 
produktionsdata från anläggningarna ofta inte är tillgänglig, vilket minskar antalet användbara 
anläggningar väsentligt och det blir därmed svårare att påvisa skillnader. 
 
Vi har inte kunnat hitta några andra kvantitativa studier av ISO 14001 som fokuserar på 
liknande energiparametrar som de i vår studie för att jämföra med. Men våra ganska blandade 
resultat verkar vara i linje med den bild som ges av kvantitativa studier med fokus på effekten 
av ISO 14001 på olika typer av emissioner (Zobel och Malmgren, 2016). Våra resultat kan 
något överraskande enbart till viss del anses vara i linje med den tidigare forskningen baserad 
på företagsrepresentanters subjektiva uppfattningar. Dessa studier visar mestadels relativt 
betydande positiv påverkan av certifierade MLS på energiparametrar (se t.ex, Rahbek 
Pedersen, 2006, Annandale et al., 2004, Alemagi et al., 2006, de Oliveira et al., 2010). Ett 
liknande mönster som gällande ISO 14001 ser vi om vi jämför de empiriska resultaten 
gällande ISO 50001 i denna studie med de få befintliga studier som fokuserat på effekter av 
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ISO 50001. I dessa studier är införda EnLS relativt framgångsrika gällande förbättrad energi-
effektivitet.    
 
3.2. Organisering av och systemgränser för energiledning 

3.2.1. Energi och företagsstrategi 

I de fallstudier som genomförts kan vi tydligt se en koppling mellan var energifrågorna 
befinner sig på den strategiska agendan i företagen och hur företagen har utvecklats 
organisatoriskt gällande energifrågor och den övergripande nivån på energiledningsarbetet. 
Det vi har sett överensstämmer väl med Cooreman (2012) som menar att det är viktigt att 
energi görs till en strategisk fråga för att möjliggöra energirelaterade investeringar och 
organisationsförändringar.  
 
Företag A är ett bra exempel där man lyft energifrågorna relativt högt upp i organisationen 
och detta syns också tydligt i organisationen. En förklaring till den höga ambitionsnivån är att 
energiansvarig, som befinner sig högt upp i organisationen, ger tydliga signaler att 
energiledningsarbetet är viktigt. Prioriteringen av energifrågorna kan ses i såväl ett 
energidirektiv som en i ett policydokument och ledningssystemet är väl utvecklat inom 
företaget. Men den tydligaste signalen är troligen ändå att energirelaterade investeringar har 
en längre återbetalningstid än andra investeringar. Utöver detta så är det väl utvecklade 
arbetet också ett resultat av att ha en energisamordnare med god kompetens, stort intresse och 
drivkraft gällande energifrågor samt stort förtroende i företaget. Även om energifrågorna 
finns högt på agendan är det ändå energisamordnaren som driver frågorna framåt i företaget. 
Situationen i Företag A belyser vikten av att ha en stark förändringsagent eller ”eldsjäl” för 
att energiledningsarbetet ska röra sig i rätt riktning.      
 
Till skillnad från Företag A har energifrågorna rört sig ganska lite på den strategiska agendan 
i Företag D. Energi berörs relativt lite i strategiska dokument, företagets energirelaterade mål 
är inte så välutvecklade som de är i Företag A och ledningssystemet har en relativt låg 
utvecklingsgrad. En förklaring till detta är troligen att företaget är nischat för att använda sig 
av svåra material (metallskrot) i sin process som ger en ojämn energiförbrukning, som därför 
är svår att styra med avseende på energiåtgång. Svårigheterna att styra över 
energiförbrukningen över tid kan mycket väl bidra till ett lägre intresse gällande energi-
relaterade förbättringar inom företaget. Det bör dock noteras att företaget ändå gör en 
betydande insats ur hållbarhetssynpunkt när de i så stor grad använder sig svåra material i sin 
process. En annan förklaring till situationen kan vara att skattesänkningen kopplad till 
medverkan i PFE inte allokeras direkt till anläggningen och det ekonomiska incitamentet blir 
därför inte lika stort.    
 
PFE är ett bra exempel på att ett statligt drivet program starkt kan bidra till att ett förbättrings-
arbete kommer igång i företagen. I två av de studerade företagen har vi kunnat se betydande 
energirelaterade förändringar efter att företagen anslutit sig till programmet, men även i de 
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andra två företagen där ambitionsnivån är lägre kan vi se påverkan av PFE om än i mindre 
omfattning. Betydelsen av PFE bekräftas även av ett flertal av företagsrepresentanterna. Det 
faktum att alla företagen hade önskat att PFE även inkluderat andra typer av energirelaterade 
åtgärder än eleffektiveringar visar att företagen har en relativt hög mognadsnivå där man ser 
inte enbart ser till kostnadsbesparingar utan även ser potentialen till att minska sin 
miljöpåverkan.  
 
3.2.2. Energiledning i relation till annat förbättringsarbete 

Ett resultat som inte var förväntat var att det mer generella miljöarbetet många gånger är mer 
i fokus än det mer specifika energiledningsarbetet åtminstone i tre av de fyra företagen. Det är 
dock inte lika förvånande att arbetet relaterat till kvalitetsförbättringar ofta prioriteras före 
energiledning i två av företagen. Ett systematiskt förbättringsarbete med fokus på kvalitet är 
väletablerat sedan länge i företagen och kvalitetsfrågorna är dessutom närmare kopplade till 
företagens produkter.     
 
Vi hade förväntat oss att energiledning skulle vara mer prioriterat än miljöarbetet eftersom 
energibesparingar är direkt kopplade till minskade kostnader, vilket förbättringar kopplade till 
miljöaspekter (t.ex. olika typer av emissioner) inte alltid är på samma sätt. Men de typer av 
verksamheter vi har studerat har stor miljöpåverkan och behöver tillstånd från miljödomstolen 
för att bedriva sin verksamhet och det kan mycket väl vara så att kraven från företagens 
intressenter gällande olika miljöfrågor får genomslag i företagens prioriteringar. Det bör dock 
noteras att det inte alltid är så att energifrågorna blir lidande enbart för att företaget har ett 
ambitiöst miljöarbete. I Företag C verkar miljöarbetet vara mer prioriterat men företaget kan 
ändå sägas bedriva ett ambitiöst energiledningsarbete. I Företag A är situationen likartad. 
Företaget kan anses vara i framkant på många områden bl.a. gällande kvalitetsutveckling men 
energiledningsarbetet måste anses ligga på en mycket hög nivå.  
 
Företag B har varit mer aktiva i sitt energiledningsarbete än vad man är idag, vilket troligen 
kan bero på att man redan gjort mycket sedan tidigare. En annan bidragande orsak är dock 
nya emissionsbestämmelser inom EU (European Industrial Emissions Directive 2010/75/EU) 
som starkt påverkar företagets prioriteringar.        
 
Företag D har gjort ett medvetet val att fokusera på miljöarbetet eftersom de säger sig behöva 
prioritera intressenterna i närområdet genom att fokusera på direkta emissioner till 
närliggande recipient. Den miljöpåverkan som orsakas av företagets energianvändning är mer 
global och således är det i någon mening längre till intressenterna i detta fall. Företaget 
hävdar att de intressenter som är närmare företaget har större betydelse för företagets så 
kallade ”license to operate”. Motiveringen är att företaget skulle få svårt att verka om de inte i 
första hand tog hänsyn till de närliggande intressenternas vilja. Från ett övergripande 
perspektiv är möjligen energieffektivisering och dess direkta positiva påverkan på 
klimatförändringen av högsta prioritet men för ett enskilt företag är denna fråga en bland 
många inom ramen för företagets hållbarhetsarbete.     
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3.2.3. Energiledning och energiutbyte, förnybar energi samt större förändringar 

Det är många faktorer som påverkar om ett energiutbyte mellan ett företag och omkring-
liggande samhälle kommer till stånd. Det viktigaste är självfallet att ett intresse för ett sådant 
samarbete finns hos såväl företaget som kommunen. I våra studier har det något förvånande 
visats sig att det inte enbart är företagets intresse som begränsar ett utbyte utan det 
förekommer också att kommunen säger nej trots att företaget i första hand driver frågan. För 
att ett energiutbyte ska etableras krävs att företagets ledning engagerar sig i frågan. För att det 
ska ske krävs i sin tur att den som driver frågan i företaget har ett stort och brett förtroende i 
företaget eftersom många personer behöver vara inblandade för att ett sådant projekt ska 
kunna startas. Den vanligaste typen av utbyte är utan tvekan samarbete gällande leverans av 
fjärrvärme och i detta fall är avståndet mellan anläggningen och samhället den klart 
dominerande faktorn för att ett samarbete ska komma till stånd.   
 
Vi har inte kunnat se någon brist på vilja hos något av företagen gällande övergång till 
förnybar energi, snarare tvärtom. Företag A driver frågan att expandera sitt utbyte med det 
kommunala reningsverket där man tar emot biogas men det är kommunen som inte anser sig 
ha möjlighet att förändra sin process så att detta ska kunna ske. Trots detta fortsätter företaget 
att leta nya möjligheter för att öka sin andel förnybar energi. I Företag B är övergången till 
förnybar energi i stort sett självklar eftersom energiråvaran produceras i den egna 
tillverkningsprocessen. Detta har resulterat i en stor minskning gällande oljeanvändning från 
40 000 m3/år till 3500 m3/år. Även i Företag C har man långt gångna planer på att öka 
andelen förnybar energi. I detta fall gäller det utbyggnad av vindkraft men paradoxalt är det 
ett statligt verk som motsätter sig utbyggnaden. Den sista anläggningen, Företag D, är inte 
lika aktiv som de andra gällande att hitta förnybara lösningar, vilket möjligen skulle kunna 
vara kopplat till ett mindre ambitiöst energiledningsarbete men det är troligare att det 
mestadels beror på bristande ekonomiska incitament.         
 
I fallstudierna kan vi inte se några tecken på att ledningssystemen med sin betoning på små 
kontinuerliga förbättringar skulle göra att företagen låser fast sig i befintliga 
produktionssystem och att större investeringar (som ofta har fokus på förnybar energi) skulle 
hämmas vilket Könnölä and Unruh (2007) menar. Våra resultat ligger mer i linje med 
Laskurain et al. (2015) som visar att trots att ISO 50001 inte är specifikt utformad för att 
främja övergång till förnybar energi ändå är ett bättre verktyg för att göra det än den mer 
generella ISO 14001-standarden. Det bör dock noteras att denna studie inte ger en klar bild 
gällande hur certifierade EnLS påverkar arbetet mot en ökad andel förnybar energi. Det är 
inte förvånande att en standard som specifikt fokuserar på en aspekt, i detta fall 
energiaspekter, ger bättre resultat gällande den aspekten än en mer generell standard som ISO 
14001 som hanterar många typer av miljöaspekter.       
 
Vi kan i våra fallstudier konstatera att arbetssättet med mindre kontinuerliga förbättringar 
som är inbyggt i företagens EnLS fungerar relativt väl. Det verkar istället som om uteblivna 
resultat mer beror på en lägre ambitionsnivå och att energifrågor inte befinner sig tillräckligt 
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högt upp på den strategiska agendan. Ledningssystemen verkar fungera som en bra bas för 
energiledningsarbetet som är väl anpassad för processindustrin. Större förändringar är svåra 
att genomföra på grund av beroendet av befintlig teknik och utrustning samt stora kostnader 
förknippade med större förändringar. Man är således mer ”fastlåst” i befintlig teknik och av 
höga kostnader snarare än att man begränsas av uppbyggnaden av ledningssystemen. Den bas 
som systemen utgör är en nödvändig del av företagens energirelaterade arbete även om de 
inte inkluderar större förändringar som genomförs utanför systemen. Det kontinuerliga 
förbättringsarbetet är dock troligen ändå en förutsättning för större förändringar eftersom det 
håller energiledningsarbetet levande i företaget. I visa fall skulle större investeringar inte 
accepteras om man först inte arbetar aktivt med energiåtgärder som visserligen är mindre men 
som är enklare och billigare att genomföra.             
 
3.3. Tidigare forskning inom effekter av miljö- och energiledning 

Även om det finns vissa tecken i tidigare studier att ISO 14001 inte alltid leder till tydliga 
energirelaterade förbättringar kan man dra slutsatsen att de företag som omfattas av studierna 
generellt verkar vara mycket nöjda med resultatet av sina ansträngningar att införa 
ledningssystemen. Dessutom får dessa studier stöd av den enda faktabaserad studie som 
hittats inom detta område. I en italiensk studie, där effekterna av ISO 14001 och EMAS på 
minskningen av CO2-utsläppen i 229 energiintensiva anläggningar undersöktes, visade det sig 
ledningssystemen i dessa anläggningar hade en tydlig inverkan på CO2-utsläppen både på 
kort och lång sikt (Testa et al., 2014). 
 
Under senare år har kritiska röster allt oftare hörts gällande nyttan av data baserade på 
företagsrepresentanters uppfattningar. I studier med fokus på effekter av miljö- och 
energiledningssystem används ofta chefer med ansvar för miljö- och energifrågor som 
respondenter (Nawrocka och Parker, 2009, Franchetti, 2011). Uttalanden som dessa chefer 
ger måste ses som subjektiva uppfattningar (Freimann och Walther, 2001), som är 
associerade med metodologiska svagheter (Heras-Saizarbitoria et al., 2011). En annan 
oroande faktor är att cheferna har ett personligt intresse i att övervärdera de 
prestandavariabler som de tillhandahåller (Heras-Saizarbitoria och Boiral, 2013). De har ett 
egenintresse i att kommunicera sin egen roll inom företaget som positiv, och det är därför 
mindre troligt att de ger någon information som kan ha negativ inverkan på dem själva som 
miljö- eller energi-experter (Freimann och Walther, 2001). 
 
Kritiken gällande chefernas uppfattningar ger oss anledning att ytterligare undersöka 
giltigheten av resultaten från studier baserade på subjektiva data. Eftersom endast en 
faktabaserad studie hittats inom detta område är det svårt att göra en direkt jämförelse mellan 
vad företagsrepresentanter och konkreta energidata säger oss. Men om litteraturgenomgången 
vidgas till att omfatta andra miljörelaterade parametrar än energiparametrar är det möjligt att 
hitta studier som kan vara till hjälp vid tolkningen av resultaten. 
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Det framgår tydligt i en sådan genomgång av faktabaserade studier att resultaten är 
överraskande blandande. Vissa studier har funnit positiva effekter av ISO 14001-certifiering 
(t.ex. Russo, 2009; Iwata et al., 2010; Nishitani et al., 2012) medan andra inte har kunnat 
påvisa några effekter alls eller till och med negativa effekter (t.ex. Darnell och Sides, 2008; 
Hertin et al., 2008; Gomez och Rodriguez, 2011). Dessa divergerande resultat bör ses mot 
bakgrund av resultaten i ett stort antal studier med allmänt miljöfokus som baserats på 
företagsrepresentanter uppfattningar. En tidigare genomgång av dessa studier visar att nästan 
alla dessa studier tenderar att visa en positiv bild gällande miljörelaterade efter av ISO 14001 
(Zobel, 2010), vilken skiljer sig markant från den bild som de faktabaserade studierna ger. 
Således bör man tolka studier gällande effekterna av certifierade ledningssystem som baseras 
på företagsrepresentanter uppfattningar med viss försiktighet   
 
Till skillnad från studierna av MLS har de studier som fokuserat på EnLS kunnat kvantifiera 
de energirelaterade fördelarna som är förknippade med systemen, vilket har en positiv effekt 
på giltigheten av dessa studier. Men i en annan avseende är dessa fallstudier gällande EnLS 
mycket lik de tidigare studierna av MLS. Studierna är för det mesta framgångshistorier som 
utförs i företag som till största delen kan anses vara föregångare inom det område som 
studierna fokuserar på. I publikationerna finns ingen information om varför företagen valdes 
för fallstudierna och vi kan därför inte generalisera från resultaten och därmed inte säga något 
allmänt gällande nyttan av de införda systemen. 
 
4. Slutsatser och rekommendationer 
 
Vid första anblicken verkar det som standardiserade ledningssystem är relativt framgångsrika 
när det gäller energirelaterade förbättringar. Många av de studier som behandlar 
energirelaterade fördelar med ISO 14001- och ISO 50001-baserade system rapporterar 
positiva effekter. Många av dessa studier är dock starkt beroende av uttalanden från 
företagsrepresentanter, ofta chefer med ansvar för miljö- och energifrågor. Problemet med de 
uttalanden dessa chefer ger är att de måste ses som subjektiva uppfattningar från chefernas 
synvinkel, vilket är förenat med metodologiska svagheter (Freimann och Walther, 2001; 
Heras-Saizarbitoria et al, 2011; Heras-Saizarbitoria och Boiral, 2013). Det är också tydligt att 
studierna många gånger är framgångshistorier som utförs i företag som är föregångare 
gällande miljö- och energifrågor och därför inte kan anses representera alla företag i de 
studerade branscherna på ett bra sätt. Det finns därför ett stort behov av att komplettera 
befintliga studier med sådana som bygger på mer objektiva faktabaserade energidata för att 
göra det möjligt att generalisera från resultaten. 
 
Denna studie innehåller delstudier som bidrar med kunskap genererad från faktabaserade 
energidata. De empiriska studierna av ISO 14001-baserade MLS i delstudie 1 och av ISO 
50001-baserade EnLS i delstudie 2 visar att vi inte generellt kan anta att de certifierade 
ledningssystemen har reell positiv effekt på företagens energieffektivitet. Resultaten är i linje 
med international forskning baserad på faktabaserade data gällande certifierade miljö- och 
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energiledningssystem. Vi kan alltså inte utgå från att ISO 50001- eller ISO 14001-certifikat 
kan garantera reella energirelaterade förbättringar i företagen. Med tanke på den omfattande 
användningen av ISO 14001 i många typer av industrier över hela världen, måste vi delvis 
betrakta våra forskningsresultat som ganska nedslående, särskilt med tanke på det faktum att 
energiledningsstandarden ISO 50001 visar en liknande ökning i popularitet jämfört med ISO 
14001 i sina tidiga år (ISO, 2015a). Samtidigt bör det noteras att de goda exempel på 
framgångsrik implementering och användning av ledningssystem som nämns ovan tydligt 
visar att systemen i många fall kan vara effektiva verktyg för ökad energiprestanda under 
vissa förutsättningar. De fallstudier som genomförts inom ramen för denna studie bekräftar 
detta.   
 
Trots att energifrågorna hanteras inom ramen för standardiserade ledningssystem visar 
fallstudierna att frågorna inte har någon given organisatorisk placering i den energiintensiva 
industrin. Trots att samtliga fallföretag tillhör processindustrin och har en betydande 
energianvändning väljer de skilda organisatoriska lösningar mestadels beroende på 
energifrågornas strategiska betydelse. Det framgår tydligt i två av företagen att energi är 
placerat högt upp på den strategiska agendan och där är också det övergripande ansvaret 
placerat i egna enheter relativt högt upp i organisationen. I de två andra företagen däremot ses 
energifrågorna mer som en produktionsfråga bland andra och den strategiska betydelsen är 
mindre. Vanligt är att energifrågorna ses och hanteras som en miljöfråga och därmed 
konkurrerar energi om resursmässigt utrymme inom förbättringsarbetet. I ett par fall har 
företagen skiftat över en del av sitt fokus på energi mer till miljörelaterade aspekter i samband 
med att PFE avslutades. Tydligt är också att synen på, hanteringen av och den strategiska 
betydelsen av energifrågorna har förändrats över tiden. Störst inverkan har utan tvivel 
medverkan i PFE haft även om programmet hjälpt till att driva upp energifrågorna olika högt 
på den strategiska agendan i företagen. I ett av företagen har den energiansvarige stort 
organisatoriskt förtroende och detta faktum tillsammans med PFE har tagit energiarbetet så 
långt i strategisk betydelse att energirelaterade investeringar har särskild lång återbetalnings-
tid. Energi befinner sig i detta företag mellan att vara en ekonomisk fråga och att vara en del 
av företagets proaktiva hållbarhetsarbete.    
 
Tre av de fyra anläggningarna som studerats har fungerande energiutbyte med omgivande 
samhälle i form av leverans av fjärrvärme och även det fjärde har undersökt de möjligheter 
som finns. Företagen har liksom en stor del av svensk energiintensiv industri kommit långt på 
detta område och något behov att integrera dessa större utbyten i ett energiledningsarbete 
finns troligen inte. Ett av företagen har dock ett mindre energiutbyte genom att företaget 
levererar varmvatten från vätgasproduktion till det kommunala reningsverket i utbyte mot 
biogas från reningsverkets rötningsprocess. Utbytet är lönsamt men enbart på mycket långt 
sikt så anledningen till att utbytet kommit till stånd måste förklaras av energifrågornas relativt 
stora strategiska betydelse i företaget samt den energiansvariges höga anseende och 
förtroende internt i företaget. Åtgärder och försök med ökad användning av förnyelsebar 
energi av olika typ har varit relativt vanligt förekommande men vi kan inte se att detta arbete 
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sker med någon systematik kopplat till övrigt energiledningsarbete. Det är tydligt att man i 
företagen inte ser något motsatsförhållande mellan små ständiga förbättringar och större 
åtgärder.  Man menar istället att det arbete som görs inom ramen för EnLS är en förutsättning 
för att man ska kunna få större förbättringar till stånd genom att systemen håller energiarbetet 
levande och synligt.   
 
En delförklaring till de två olika bilderna gällande effekterna av ledningssystemen som nämns 
ovan kan vi hitta i fallstudierna som genomförts i denna studie. I två av företagen använder 
man sig aktivt av systemen eftersom energi befinner sig relativt högt upp på den strategiska 
agendan. Däremot är systemen mer vilande i de andra två företagen och efter PFE-perioderna 
har fokus delvis flyttats till andra miljörelaterade frågor. Således bör fokus i företagen mer 
ligga på att lyfta upp energifrågorna på agendan och använda sig av de metoder och verktyg 
man redan har snarare än att utveckla nya.  
 
Trots de delvis negativa resultaten i denna studie, är det för tidigt att generellt betrakta 
standardiserade ledningssystem som misslyckade när det gäller deras förmåga att förbättra 
industrins energieffektivitet. De blandade resultat i kvantitativa faktabaserade studier som 
fokuserar på utsläpp till luft och vatten, de skillnader i resultat i faktabaserade studier jämfört 
med resultaten i studier baserade på subjektiva uppfattningar, och bristen på studier som 
specifikt fokuserar på energirelaterade parametrar, är alla orsaker till att utföra ytterligare 
studier inom detta område så att vi kan bättre förstå vilken roll frivilliga ledningssystem har 
för energieffektivitet och minskning av klimatpåverkan. Vidare studier som specifikt inriktar 
sig mot ISO 50001 behövs också eftersom standarden är relativt ny och vi i dagsläget vet 
ganska lite om dess effekter. Framtida studier bör helst vara baserade på objektiva energidata 
från ett stort antal företag, så att små skillnader i prestanda kan upptäckas. 
 
Ur ett klimatperspektiv är det oroande att studier som helt eller delvis är inriktade på 
energirelaterad påverkan av standardiserade ledningssystem uteslutande rapporterar om 
resultat gällande åtgärder för energieffektivitet. På grund av karaktären hos dessa studier är 
det inte möjligt att avgöra om detta innebär att förnybar energi inte påverkas eller om forskare 
valt att enbart fokusera på energieffektivitet. Det är inte förrän helt nyligen som forskare 
presenterade effekter avseende främjande av förnybar energi (Laskurain et al. 2015). 
Förhoppningsvis kan denna studie inspirera andra att också gå i den riktningen, så att vi kan 
bygga en starkare kunskapsbas om nyttan av standardiserat ledningssystem för främjandet av 
förnybar energi. 
 
Våra relativt blandade resultat beträffande de möjliga energirelaterade fördelarna med 
standardiserade ledningssystem ger viktig input för företag som redan är certifierade samt för 
dem som överväger certifiering. Det verkar som om en implementering av ett standardiserat 
system och certifiering av en tredje part inte är någon garanti för energirelaterade 
förbättringar trots att litteraturen har visat att det finns många exempel där systemen har varit 
framgångsrika. Såväl certifierade företag och företag som vill eller är externt pressade (t.ex. 
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av andra företag i sin leverantörskedja) att införa ett miljöledningssystem bör vara medvetna 
om att ledningen måste ge sitt stöd och tillräckliga resurser till systemutveckling och 
integration i verksamheten samtidigt som man bör lyfta fram energifrågorna på den 
strategiska agendan i företaget. Annars riskerar man att få verkningslösa system. Resultaten i 
denna studie ger också underlag för ISO-organisationen som utfärdar standarder för lednings-
system. Det ser dock ut som om ISO delvis har identifierat och diskuterade resultat inom 
detta område, eftersom den nya versionen av ISO 14001, som publicerades i slutet av 2015, 
har mer fokus på målstyrning samt specifikationer för bedömningen av konkret prestanda 
(ISO, 2015b). Dessa förändringar har också integrerats i ISO 50001. 
 
Projektets resultat har även policyimplikationer. Myndigheter bör ta resultaten i denna studie 
och i andra studier inom detta område i beaktande när de integrerar standardiserade 
ledningssystem i statligt drivna förbättringsprogram och i energirelaterad lagstiftning. 
Eftersom en certifiering av en tredje part av ledningssystem baserade på ISO 14001 eller ISO 
50001 inte verkar vara någon garanti för konkreta energirelaterade förbättringar bör 
certifieringen kompletteras med andra kontrollåtgärder innan certifierade företag ges fördelar 
såsom exempelvis undantag från lagstiftningskrav eller skattelättnader.   
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