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ABSTRACT 
 
 
Background 
Environmental issues have become relevant all over the world. This has led to customers putting high 
demands on company that manufactures the product they purchase, to ensure that it’s been 
manufactured in an environmentally friendly manner. One way for companies to reduce their 
environmental impact is to improve the organizations energy efficiency. There is, however, a lack of 
knowledge of what truly affects the companies’ incentives to implement these investments. The 
research has not yet succeeded in mapping out whether the companies’ perception of the driving 
forces can be explained by means of its corporate characteristics. 
 
Objectives 
The objective of this study is to contribute with knowledge of what is affecting the companies’ 
incentives to invest in energy efficiency improvements. The purpose is to study which driving forces 
affect the companies most when they have the opportunity to implement an energy-efficient property-
technical investment. Furthermore, the intention is to investigate whether the proximity of large 
Swedish manufacturing companies to the end customer influences their perception of the importance 
of these driving forces. The result of the study can be used as an aid for suppliers of energy-efficient 
systems as they through this research can gain knowledge of what their customers value in order to 
adapt their marketing accordingly. 
 
Methods 
The study was carried out using a quantitative analysis where primary data was collected through a 
questionnaire sent out by e-mail. In order to ensure a high reliability and validity in the study, the 
questionnaire was designed with the help of already tested and validated secondary data. This 
questionnaire was then sent out to large manufacturing companies in Sweden and a collection of 121 
replies was made. The collected material was processed in SPSS using relevant analyzes and tests in 
order to answer the research questions of the study. 
 
Results 
Only the importance of one driving force differed between companies that had different proximity to 
the end customer. Deeper analysis, on the other hand, reviled that the importance of 11 driving forces 
differed between companies that had different energy intensities. 
 
Conclusions 
The perception of the importance of government subsidies when investing in energy-efficient systems 
differs between companies that have different proximity to the end customer. An increased 
understanding of the difference in perceived significance can be obtained if consideration is also given 
to the company’s energy intensity. 
 
Keywords: Driving forces, Energy efficiency, Property-technical systems, Proximity to end customer 
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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund 
Miljöfrågor har blivit aktuella över hela världen och det har medfört att kunder även ställer höga krav 
på att produkterna de handlar tillverkats på ett miljövänligt sätt. Ett sätt för företagen att möta dessa 
krav är genom att energieffektivisera. Det råder däremot en brist på kunskap i vad som påverkar 
företagens incitament till att genomföra energieffektiviserande investeringar. Forskningen har ännu 
inte lyckats kartlägga om företagens uppfattning av drivkrafterna kan förklaras med hjälp av dess 
företagskaraktäristik.  
 
Syfte 
Syftet med denna studien är att bidra med kunskap om vad det är som påverkar företagens incitament 
till att investera i energieffektiviseringar. Målet är att studera vilka drivkrafter som påverkar företagen 
mest när de står inför valet att genomföra en energieffektiv fastighetsteknisk investering i 
stödverksamheten. Avsikten är att undersöka om stora svenska tillverkningsföretags proximitet till 
slutkund influerar deras uppfattning av betydelsen av dessa drivkrafter. Resultatet av studien kan 
användas som ett hjälpmedel för leverantörer av energieffektiva system. De kan genom denna 
undersökning få bättre kunskap om vad deras kunder värdesätter för att kunna anpassa sin 
marknadsföring därefter. 
 
Metod 
Studien genomfördes med hjälp av en kvantitativ analys där primärdata samlades in via en enkät som 
skickades ut per mejl. För att säkerställa en hög reliabilitet och validitet i studien utformades enkäten 
med hjälp av redan testad och validerad sekundärdata. Denna enkät skickades sedan ut till stora 
tillverkningsföretag i Sverige och en insamling på 121st svar skedde. Det insamlade materialet 
behandlades i SPSS med hjälp av relevanta analyser och tester för att kunna besvara studiens 
frågeställningar. 
 
Resultat 
Endast betydelsen av en drivkraft skiljde sig mellan företag som hade olika proximitet till slutkund. 
Djupare analys visade däremot att betydelsen av 11st drivkrafter skiljde sig mellan företag som hade 
olika energi-intensitet.  
 
Slutsatser 
Uppfattningen av betydelsen av statliga subventioner vid investering i energieffektiva system skiljer 
sig mellan företag som har olika proximitet till slutkund. En ökad förståelse för skillnaden i uppfattad 
betydelse kan erhållas om hänsyn även tars till företagets energi-intensitet. 
 
Nyckelord: Drivkrafter, Energieffektiviseringar, Fastighetstekniska system, Proximitet till slutkund 
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1 INTRODUKTION 
Följande kapitel innehåller en introduktion av det område som arbetet kommer studera. Detta ämnar 
skapa ett syfte med den genomförda undersökningen. Kapitlet börjar med en bakgrundsbeskrivning 
och en problemdiskussion för att lyfta fram relevansen av studien. Därefter kommer företaget som 
används för att samla in data att presenteras tillsammans med de mål och avgränsningar som råder. 
Avslutningsvis presenteras en synopsis av arbetet. 
 

1.1 Bakgrund 
Företag strävar efter en ekonomisk tillväxt, vilket ofta resulterar i en ökad energiförbrukning i 
verksamheten. En ökad energiförbrukning är dock varken miljövänlig eller ekonomiskt lönsam 
(Reddy, 2013).  Den svenska industrisektorn står för 38% av landets totala energiförbrukning 
(Energimyndigheten, 2018a), och stora tillverkningsföretag står för majoriteten av Sveriges totala 
utsläpp (Hellmark, 2001; NyTeknik, 2018). Staten har följaktligen ett motiv att öka användningen av 
energieffektiva tekniker då det medför en minskad energiförbrukning som ur ett större perspektiv leder 
till att de globala målen och riktlinjerna lättare kan uppnås och följas (T. Johansson and Thollander, 
2018). En ökad energieffektivitet är även fördelaktig för det enskilda företaget då det ökar dess 
konkurrenskraften genom att bland annat bidra till lägre energikostnader (Trianni et al., 2016). Stora 
förbättringar i energikonsumtionen kan göras genom att uppgradera den existerande tekniken och 
utrustningen till nyare och energisnålare modeller (Surmann et al., 2016). Energieffektiva 
investeringar är således en del av lösningen för att på ett miljömedvetet och ekonomiskt sätt kunna 
möta den ökande efterfrågan på energi. 
 
Under de senaste decennierna har det skett en stor utveckling inom energieffektiviserande åtgärder 
vilket har resulterat i en ökad möjlighet till att konsumera energi på ett miljövänligare och effektivare 
sätt (Albino et al., 2014). Det är följaktligen en intressant forskningspunkt att undersöka vilka faktorer 
som driver företag till att genomföra nya investeringar och anamma den nya tekniken. Ett företag har i 
regel begränsade resurser i kapitalbudgeten och måste därför avgöra hur de ska fördela resurserna på 
de investeringar som kan göras (Goel, 2015). Givet den begränsade budgeten kan de välja att investera 
i olika delar av verksamheten (ibid). Företagets drivkrafter utgör de faktorer som uppmuntrar till 
investeringar i energieffektiviseringar (Thollander and Ottosson, 2008).   
 
En investering i den producerande verksamheten kan vara dyrare än investeringar i andra delar av 
verksamheten (Spallina and Marchesani, 2012). Ur ett annat perspektiv kan de investeringarna 
generera direkta intäktseffekter i form av en förbättrad produktion som leder till att fler varor kan 
tillverkas och säljas. Investeringar kan även göras i stödverksamheten. Denna typ av investering 
definieras här som energieffektiviserande åtgärder, i form av fastighetstekniska installationer (såsom 
tex värme, ventilation, kyla & belysning). Åtgärderna skapar även tillsammans en konstadseffektiv 
investering som uppfyller de krav på avkastning som företaget har (Lohman and Johansson, 2019).  
 
Investeringar i stödverksamheten är generella och kan genomföras av samtliga företag som har en 
byggnad (Energimyndigheten, 2015), inte minst stora tillverkningsföretag där behovet av att 
energieffektivisera är stort. På grund av att dessa investeringar inte är bransch-beroende blir det 
följaktligen intressant och aktuellt att studera drivkrafterna för just denna typen av investeringar i 
denna studie då fokus kommer ligga på hela tillverkningsindustrin. Fördelarna med dessa investeringar 
är däremot inte lika lätta att estimera (Hamilton, 2016). Dessa investeringar kan både på längre och 
kortare sikt bidra till minskade kostnader och ökade intäkter (Jadayil, 2017). Det kan till exempel vara 
i form av en förbättrad arbetsmiljö på grund av minskat oljud från ventilation och bättre 
värmereglering från uppvärmningssystemen, som kan resulterar i indirekta intäktseffekter (Reddy, 
2013) då personalen jobbar mer produktivt (Jadayil, 2017). En maskins förbättrade 
produktionskapacitet kan däremot vara lättare att mäta än hur mycket mer produktiv en anställd blir 
till följd av att till exempel lufttemperaturen eller belysningen på arbetsplatsen förbättras. På grund av 
att den totala ekonomiska fördelen med investeringar i stödverksamheten är svåra att mäta utgör de 
indirekta intäktseffekterna en problematik när man vill motivera dem över investeringar i 
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produktionsverksamheten. Det är således intressant att studera vilka drivkrafter som motiverar denna 
typ av investering. 
 
Denna studien kommer utgå ifrån att drivkrafter är motsatsen till barriärer och definitionernas som 
olika typer av faktorer som trycker på investeringar i teknologier som både är energieffektiva och 
kostnadseffektiva (Thollander and Ottosson, 2008). Tidigare studier har visat att viktiga drivkrafter för 
investeringar i stödverksamheten bland annat är minskade kostnader på grund av lägre 
energiförbrukning och tillgång till statliga subventioner (Cagno and Trianni, 2013; Thollander and 
Ottosson, 2008). Svenska studier har även visat att långsiktig energistrategi och fullt stöd från högsta 
ledningen utgör viktiga drivkrafter för investeringar i stödverksamheten (Rohdin et al., 2007; 
Thollander et al., 2007). Drivkrafterna kan följaktligen vara av olika typer och olika svåra att mäta. 
Tidigare studier har kommit fram till olika resultat då de har studerat betydelsen av drivkrafterna för 
dessa investeringar. Detta innebär att en ökad förståelse för styrkan i drivkrafterna utgör en viktig 
utgångspunkt för att få en bättre insikt i varför dessa investeringar prioriteras. Det är därför nödvändigt 
att vidare utforska dessa drivkrafter. 
 
Orsaken till att tidigare studier inte är eniga om företages prioritering av drivkrafter kan bero på att de 
har studerat olika typer av företag, i olika länder. Företagens olika karaktäristik så som storlek, energi-
intensitet och nationella förutsättningar kan påverka deras uppfattning av drivkrafterna (Trianni et al., 
2016). Även företagets karakteristik i form av hur och när de anammar den nya teknologin kan spela 
en betydande roll i detta sammanhanget (Rogers, 2003). Det råder däremot en avsaknad i nuvarande 
litteratur på forskning som undersöka hur företagets karaktäristik påverkar betydelsen av dessa 
drivkrafter. Det är således oklart vilka omständigheter och villkor som ska vara uppfyllda för att ett 
företag ska prioritera en investering i energieffektiva fastighetstekniska system, det vill säga 
investeringar i stödverksamheten.  
 

1.2 Problemdiskussion 
Jag vill bidra med kunskap om hur viktiga drivkrafterna är under olika omständigheter, en sådan 
omständighet är storlek på företag. Till min kännedom har ingen studie explicit undersökt stora 
svenska tillverkningsföretag, trots att de står för merparten av landets utsläpp (NyTeknik, 2018).  
Tidigare svenska studier har främst fokuserat på att undersöka hur specifika branscher eller små- och 
medelstora tillverkningsföretag upplever drivkrafterna för dessa investeringar. Det råder således en 
avsaknad av studier för stora svenska tillverkningsföretag. Min studie ämnar bidra till den nuvarande 
kunskapsmassan genom att studera just stora svenska tillverkningsföretag. Denna studie utgår ifrån 
EU:s definition på stora företag, som preciserar dem som företag där fler än 250 personer sysselsätts 
och där företaget har en omsättning på över 50 miljoner euro eller en balansomslutning som överstiger 
43 miljoner euro per år (Region Västernorrland, 2018), vilket även ligger i enlighet med 
Energimyndighetens (2018b) definition av stora företag. Trots att endast 0.1% av de svenska företagen 
utgörs av stora företag (Holmström, 2018) så släpper SSAB, Cementa och Preem, varav alla tre 
klassas som stora tillverkningsföretag (Allabolag, 2019a; Energimyndigheten, 2018c), ut mest 
koldioxid utsläpp i hela Sverige (NyTeknik, 2018). Stora tillverkningsföretag är således både viktiga 
och intressanta att studera.  
 
Det finns även motiv till att dessa företag ska uppleva drivkrafterna annorlunda än vad små- och 
medelstora tillverkningsföretagen gör. Dels för att de har tillgång till mer kapital än vad små företag 
har (Energimyndigheten, 2018b), men även då stora svenska tillverkningsföretag påverkas av lagen 
(2014:266) om energikartläggning (Energimyndigheten, 2018d). Lagen är ett resultat av de nya kraven 
från EU:s energieffektiviseringsdirektiv (European Commission, 2012) och stadgar att samtliga stora 
företag i Sverige ska minst vart fjärde år genomföra en energikartläggning i sin verksamhet 
(Riksdagen, 2014). Energikartläggningar definieras i denna lag som ”ett systematiskt förfarande i syfte 
att få kunskap om den befintliga energianvändningen för en byggnad eller en grupp av byggnader, en 
industriprocess, en kommersiell verksamhet, en industrianläggning eller en kommersiell anläggning, 
eller privata eller offentliga tjänster och för att fastställa kostnadseffektiva åtgärder och rapportera 
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om resultaten”. Syftet med denna lag är att stödja en ökad energieffektivitet i företag som klassas som 
stora företag (ibid). På grund av denna ökade påtryckning som de stora svenska företagen upplever 
finns det följaktligen motiv till att de kan ha andra incitament till att genomföra energieffektiviseringar 
än vad små- och medelstora företag har. Det är således inte självklart vilka de viktigaste drivkrafterna 
är för dessa företag.  
 
För att få en bättre förståelse för vad som motiverar dessa företag till att genomföra energieffektiva 
investeringar i stödverksamheten kommer drivkrafterna bakom investeringsbesluten undersökas. 
Flertalet tidigare studier har fokuserat på att identifiera drivkrafterna bakom dessa investeringar och 
det råder konsensus om vilka drivkrafterna är. Däremot så har man inte nått konsensus om hur viktiga 
de är då olika studier har fått olika resultat. Thollander et al. (2007) och Rohdin et al. (2007) studier 
visade i båda fallen att den absolut viktigaste drivkraften var långsiktig energistrategi. På andra plats 
hamnade ambitiösa individer på företaget och den tredje viktigaste drivkraften var miljöprofilering av 
företaget (ibid). Thollander och Ottosson (2008) studie visade däremot att den viktigaste drivkraften 
var minskade kostnader på grund av minskad energiförbrukning, följt av ambitiösa individer inom 
företaget och långsiktig energistrategi. Detta håller inte Thollander et al. (2013) studie inte med om då 
den visade på att den absolut viktigaste drivkraften var hot om stigande energipriser, medan långsiktig 
energistrategi och miljöprofilering av företaget hamnade på en andra och tredje plats.  
 
Dessa inkonsistenta resultaten visar att det finns ett behov för en ökad kunskap om den relative 
betydelsen av dessa drivkrafter. Skillnaderna i studiernas resultat kan bero på att de har fokuserat på 
olika typer av företag, i olika länder. Betydelsen av drivkrafterna påverkas alltså av olika betingelser 
så som storlek, energi-intensitet av företag och nationella förutsättningar. Thollander et al. (2013) 
genomförde sin studie på europeiska länder medan Thollander och Ottosson (2008), Thollander et al. 
(2007) och Rohdin et al. (2007) fokuserade på den svenska marknaden. I de svenska studierna har 
Thollander och Ottosson (2008) studerat papper- och massaindustrin medan Thollander et al. (2007) 
och Rohdin et al. (2007) har studerat små- och medelstora tillverkningsföretag respektive företag som 
jobbar inom gjuteriindustrin.  
 
För att kunna studera drivkrafterna för dessa investeringar lämpar det sig att anamma ett agent-
principalteoretiskt perspektiv. Det agent-principalteoretiskt perspektivet förklarar relationen som 
uppstår mellan en köpare och en säljare av en vara. I detta fallet utgörs varan av energi- och 
kostnadseffektiva fastighetstekniska installationer, det vill säga investeringar i stödverksamheten. 
Enligt denna teori uppstår det en agent-principalrelation mellan köparen och säljaren av den 
energieffektiva teknologin. Det köpande företaget utgör principalen och det säljande företaget utgör 
agenten. Utformningen av denna relation kan ha en påverkan på det investeringsbeslut som principalen 
fattar (Chen, 2018). Genom att utgå ifrån detta teoretiska perspektiv kan jag därför få bättre förståelse 
för hur relationen påverkas av principalens drivkrafter, samt hur den kan förbättras. Denna studie 
kommer att göras utifrån principalens perspektiv, då deras drivkrafter till att genomföra investeringen 
kommer undersökas.  
 
Hur den relativa betydelsen av dessa drivkrafter påverkas av olika betingelser har inte studerats i stor 
utsträckning. Trianni et al. (2016) studerade små och medelstora tillverkningsföretag i norra Italien för 
att undersöka om storleken på företag påverkar drivkrafterna. Han kom fram till att den ekonomiska 
besparingen var en större drivkraft för små företag än för medelstora (ibid). Det visade sig även att just 
denna drivkraften var viktig för företag som inte jobbar med energi-intensiva verksamheter, vilket 
även Rohdin och Thollander (2006) studie intygar om.  
 
En annan betingelse som också kan påverka betydelsen av drivkrafterna, är företagets proximitet till 
slutkund. För att kunna undersöka detta kommer principalerna, som är stora svenska 
tillverkningsföretagen, att antingen kategoriseras som underleverantörer eller slutleverantörer. 
Underleverantörerna definieras som de företag som befinner sig tidigt i försörjningskedjan och inte 
levererar sin vara till slutkund. Slutleverantörerna är däremot de företag i försörjningskedjan som 
genomför det sista produktionssteget och levererar varan direkt till slutkund. Företagets proximitet till 
slutkunden kan påverka betydelsen av drivkrafterna på grund av tre olika skäl.  
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Det första skälet är att de krav och den förhandlingsstyrka som företagets kunder har kan varierar 
mellan underleverantörer och slutleverantörer (Kenton, 2019a). Enligt Porters teori kan företagets 
konkurrenskraft på marknaden påverka de interna besluten som fattas (Magretta, 2012). Slutkunderna 
har över de senare åren blivit mer miljömedvetna och ställer därmed även högre krav på att de varor 
och tjänster de konsumerar har detta i fokus (Castillo et al., 2018; Reddy, 2013; Trianni et al., 2016). 
Det är således tydligt att slutleverantörer påverkas direkt av deras höga krav. Det är dock inte 
självklart om slutleverantörerna som följd ställer samma krav på sina leverantörer. Det kan vara så att 
underleverantörer inte påverkas lika mycket av dessa kraven då de står längre bort ifrån slutkunden. 
Det är även möjligt att transparensen ökar för företag som levererar en vara eller tjänst som står 
slutkunden nära då informationen om deras miljöpåverkan som står på slutprodukten är mest 
lättillgänglig. 
 
Det andra skälet är att principalernas konkurrenssituation kan vara annorlunda beroende på deras 
proximitet till slutkund. Det är möjligt att slutleverantörer konkurrera med fler företag på marknaden 
än vad underleverantörer gör. Detta innebär att de är beroende av att anpassa sig efter kundens behov 
för att kunna överleva på marknaden. I Sverige existerar det till exempel endast två företag som 
tillverkar syntetiskt basgummi (Allabolag, 2019a). Företag av detta slag, vars verksamhet är långt ifrån 
slutkunden i försörjningskedjan, kanske inte behöver ta lika stor hänsyn till de kraven som kunderna 
ställer då de inte finns många konkurrenter de kan vända sig till. Skillnaden i konkurrenssituation leder 
även till en skillnad i företagens prioriteringar vilket kan påverkar investeringsbesluten som fattas 
(Magretta, 2012).  
 
Det tredje skälet är att företag, sett som en vinstdrivande verksamhet, har fokus på att jobba i enlighet 
med att öka sin ekonomiska vinning (Reddy, 2013). En underleverantör, företag A, som befinner sig 
tidigt i försörjningskedjan, säljer sina produkter till företag B som också har den ekonomiska 
vinningen i fokus. Företag A måste därför genomföra strategiska investeringar i enlighet med sina 
egna och företag B:s intressen (Kenton, 2019a). De valen som är mest ekonomiskt lönsamma behöver 
nödvändigtvis inte vara de valen som även är de mest miljövänliga. Detta ger motiv för att det kan 
vara så att underleverantörer har andra drivkrafter till att genomföra energieffektiva investeringar 
jämfört med slutleverantörer. Men detta har varken undersökts eller bekräftats av tidigare studier.  
 
Ur ett annat perspektiv så kan det också argumentars för att det inte bör finnas någon skillnad i 
betydelsen av drivkrafterna med avseende till företagens proximitet till slutkund. Som nämnt tidigare, 
uppfyller en energi- och kostnadseffektiv investering i stödverksamheten företagets krav på 
avkastning. I teorin bör samtliga företag som är vinstdrivande verksamheter ha denna ekonomiska 
faktor som en gemensam huvuddrivkraft. Då ett företag har fokus på en ökad vinst oavsett dess 
proximitet till slutkund (Reddy, 2013), finns det således även motivering till att betydelsen av 
drivkrafterna för slut- och underleverantörer kanske inte skiljer sig. Det är följaktligen inte självklart 
att företagets proximitet till slutkund påverkar betydelsen av de drivkrafter som motiverar dem till att 
genomföra en energieffektiv investering. För att studera detta har denna studie därför fokuserat på 
under- och slutleverantörer i stora tillverkningsföretag med produktionsverksamhet i Sverige. 
 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
Huvudsyftet är att förstå vilka drivkrafter som är avgörande för att stora svenska tillverkningsföretaget 
ska vara benägna att genomföra energieffektiva investeringar i fastighetstekniska system. Detta 
kommer följas med en undersökning i hur avståndet till slutkunden i försörjningskedjan påverkar den 
relativa betydelsen av drivkrafterna. Forskningsfrågorna för denna studien blir således följande: 
 

Vilka är de viktigaste drivkrafterna för stora svenska tillverkningsföretag att 
genomföra en energieffektiv fastighetsteknisk investering? 
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Hur skiljer sig den relativa betydelsen av dessa drivkrafter med företagets 
proximitet till slutkund? 

 
Skillnader och likheter av den relativa betydelsen av dessa drivkrafter mellan slutleverantörer och 
underleverantörer kommer belysas, presenteras och analyseras med hjälp av en litteraturstudie. 
Undersökningen kommer kunna dra slutsatser angående hur/om företagets position i leverantörskedjan 
påverkar drivkrafterna. Genom att titta närmare på detta kan ny kunskap och förståelse erhållas som 
bidrag till nuvarande studier.  
 

1.4 Avgränsning 
Denna studie kommer göras med ett antal avgränsningar på grund av den rådande tidsramen. 
Avgränsningarna påverkar både studiens omfång men även dess formulering av frågeställning. 
 
Investeringarna som kommer studeras är energieffektiva åtgärdspaket för de fastighetstekniska 
systemen. De företag som kommer undersökas är de som enligt Energimyndigheten (2018b) klassas 
som stora företag men som även enligt Svenska näringslivsindelningen klassas som 
tillverkningsföretag (Allabolag, 2019a) och har en produktionsverksamhet i Sverige. 
 
Studien kommer utgå från det teoretiska perspektivet för agent-principal relationer. Företagen som har 
möjligheten att genomföra investeringarna utgör i detta fall principalen och fokus kommer läggas på 
just deras perspektiv. De faktorer som påverkar principalens val av investering är många och kan både 
vara drivkrafter men även barriärer. I denna studien kommer dock fokus ligga på drivkrafter. 
Principalerna i försörjningskedjan delas in i underleverantörer och slutleverantörer. Underleverantörer 
utgör de företag som säljer sina produkter till en aktör som inte är en slutanvändare. Slutleverantörer 
levererar däremot sina produkter direkt till slutanvändaren. Denna indelning möjliggör en kartläggning 
av skillnader i drivkrafter mellan företag med olika proximitet till slutkund. För att få en bättre 
förståelse för hur relativt stor påverkan proximiteten har kommer verksamheternas energi-intensitet 
även studeras i kontrollsyfte för att göra ett robust test.  
 

1.5 Synops 
Upplägget av detta examensarbete följer strukturen som illustreras i Figur 1. I detta kapitel presenteras 
respektive avsnitt med en kort sammanfattning för att ge en övergripande förståelse för dess innehåll. 
 

 
Figur 1: Illustration av examensarbetets strukturella upplägg 
 

1.5.1 Introduktion 
Syftet med detta kapitlet är att ge läsaren en introduktion och en snabb översikt över det studerade 
området. Bakgrund och problemdiskussionen presenteras följt av syftet med arbetet. Kapitlet avslutas 
med en genomgång av de avgränsningar som råder.  
 

1.5.2 Teoretiskt ramverk 
Det teoretiska ramverket ska ge läsaren en förståelse för det övergripande problemet. Kapitlet ger 
läsaren en överblick över resultatet av tidigare studier inom forskningsområdet och hur det förhåller 
sig till agent-principal relationen som utgör det teoretiska perspektivet för just denna studien.  
 

1.5.3 Metod 
De metoder och den arbetsprocessen som har använts för utförandet av arbetet beskrivs i detta kapitel. 
Kapitlet börjar med att presentera de metoder som användes för att avgränsa och genomföra 
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insamlingen av data. Vidare diskuteras även de analyser och tester som genomfördes på den insamlade 
data samt dess påverkan på studiens reliabilitet och validitet. 
 

1.5.4 Resultat 
Resultatet av insamlade data presenteras i detta kapitel. Resultatet innehåller den generella 
rangordningen av drivkrafterna samt analyser av den relativa betydelsen av denna ordning för 
respektive företagskategori. 
 

1.5.5 Analys 
I detta kapitel analyseras resultatet av den insamlade data utifrån det teoretiska ramverket och det 
agent-principalteoretiska perspektivet. 
 

1.5.6 Slutsats 
Målet med slutsatsen är att svara på den ursprungliga forskningsfrågan och generera ett värdefullt 
bidrag till litteraturen. Arbetet avslutas med en referenslista följt av ett appendix för enkäten som 
användes vid insamlingen av data. 
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2 TEORETISKT RAMVERK 

2.1 Agent-principalproblemet för energieffektiviseringar 
Agent-principal relationen är en relation, oftast skriftligt deklarerad i ett kontrakt, principalen 
delegerar en uppgift till agenten (Jensen and Meckling, 1976). Detta går att koppla till denna studie då 
det både finns en köpare och säljare av energieffektiva system. Köparen av dessa system utgör i detta 
fallet principalen medan företaget som levererar systemen utgör agenten. Agent-principalproblemet 
uppstår då leverantören i många fall är mer kunniga inom energieffektiviseringar än vad kunderna är. 
Utifrån denna teorin fokuserar individerna på att maximera sin egennytta, och det finns därför motiv 
för att agentens och principalens intressen inte ligger i linje med varandra (Jensen and Meckling, 
1976). Agentens intresse kan vara att tjäna så mycket pengar som möjligt medan principalens intresse 
är att möta sitt behov till en så billig faktura som möjligt (Kenton, 2018a). Denna typen av relation kan 
bli problematisk om agenten skulle försöka genomföra en försäljning som inte stämmer överens med 
köparens intressen eller om principalen av andra skäl inte når sina mål med investeringen (ibid).  
 
På grund av deras incitament att tjäna mer pengar kanske de rekommendera fastighetstekniska 
åtgärder som är väldigt kostsamma men inte alls nödvändiga (Eisenhardt, 1988). Skulle rädsla att bli 
lurad av säljaren vara för stor kan kunden avstå från att genomföra de rekommenderade åtgärderna 
(ibid). Detta kan resultera i att systemet havererar under verksamheten och leder till stopp i 
produktionen, vilket i slutändan blir dyrare än vad det hade varit att investera i de åtgärderna som 
säljaren rekommenderade (ibid).  Denna typen av problem kallas för agent-principal problemet och har 
oftast sin grund i att det råder en informationsasymmetri mellan köpare och säljare (Jensen and 
Meckling, 1976). Självklart hade kunden föredragit att genomföra de nödvändiga investeringarna och 
inte vänta tills systemet havererar, men på grund av ett negativt urval och oaktsamt beteende av 
säljaren så avstår kunderna från att genomföra investeringen (Kenton, 2018a). Asymmetrisk 
information kan därför leda till ett hinder där det principal-företag inte drar nytta av den kunskap 
specialisterna har inom energieffektiviseringar (ibid).  
 
För att minska på informationsasymmetrin mellan säljaren och köparen kan fokus läggas på att ge mer 
information till kunden om vilka energibesparingsåtgärder som är möjliga samt vilka för- och 
nackdelar respektive investering hade inneburit för verksamheten (Eisenhardt, 1988). Magnituden av 
fördelarna som principalen är intresserad av för att genomföra energieffektiviseringen kan däremot 
påverkas av faktorer som varken agenten eller principalen kan styra. Faktorer så som statliga 
regleringar, väderförhållanden, och ökade energipriser kan påverka storleken av fördelarna som 
investeringen skulle medföra. Det råder således en risk att de fördelar som agenten utlovade för att 
uppfylla principalens mål med investeringen inte uppfylls och det är följaktligen oklart vilken aktör 
som bör bära denna risk (Jensen and Meckling, 1976). Risken att målen inte uppfylls påverkar 
principalerna uppfattade betydelse för drivkrafterna till att genomföra investeringarna. Betydelsen 
påverkas då det skapar en osäkerhet kring hur stora fördelarna är givet investeringskostnaden. Agent-
principalteorin fokuserar på att överkomma denna problematik genom att utforma ett optimalt kontrakt 
mellan agenten och principalen (Eisenhardt, 1988). I kontraktet stadgas vilka rättigheter och 
skyldigheter respektive part har i denna agent-principalrelation (Kenton, 2018a). 
 
Ett kontrakt kan vara totalt beteendebaserad, eller beteendebaserad men även delvis utfallsbaserad 
(Eisenhardt, 1988). Det beteendebaserade kontraktet medger att agenten får ersättning för sin tjänst 
(ibid). Skulle kontraktet däremot delvis vara utfallsbaserad så är agentens ersättning i viss utsträckning 
beroende av utfallet av den levererade tjänsten (ibid). Den sistnämnda varianten överför risken, som 
nämndes ovan, till agenten (ibid). Ett sådant kontrakt minskar följaktligen på agentens incitament till 
att agera på ett ofördelaktigt sätt för kunden (Maverick, 2018). Det är därför lämpligt att utgå från de 
drivkrafter köparen har till att genomföra en investering då det underlättar utformningen av ett 
kontrakt som på ett korrekt sätt kan presentera kundens mål. På så sätt får kontraktet ett fokus som har 
sin grund i kundens (principalens) intressen och motiv, istället för säljarens (agentens). I denna studie 
kommer därför identifikationen av drivkrafter att användas för att motivera utformningen av rätt typ av 
kontrakt utifrån agent-principalteorin. 
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2.2 Drivkrafter för energieffektiviseringar 
Principaler kan vara mer drivna till att genomföra energieffektiviseringar i sina stödverksamheter på 
grund av den ökad oron för global uppvärmning som råder (Rohdin et al., 2007). Denna oro är ett 
resultat av en förhöjd användning av fossila bränslen vilket har resulterat i att ett antal nya regleringar 
har införts (ibid). En förbättrad energieffektivitet har blivit en strategisk fråga för Europa där det krävs 
stor ansträngning i alla länder och sektorer (Trianni et al., 2016). De principaler vars verksamhet är 
aktiv inom tillverkningsindustrin spelar en viktigt roll i denna fråga då de stått för 75% av världens 
årliga kol-konsumtion, 20% av den globala oljekonsumtionen och 44% av den globala konsumtionen 
av naturgas (Rohdin and Thollander, 2006). I Sverige står principalerna inom industrisektorn för 38% 
av den totala årliga energikonsumtionen (Energimyndigheten, 2018a) och har historiskt sätt gynnats av 
att Sverige har haft bland de lägsta energipriserna i hela Europa (Rohdin and Thollander, 2006). 
Anledningen till de låga energipriserna har varit att stora delar av energin tillverkades av kärnkraftverk 
och vattenkraftverk (Thollander et al., 2007). Principalerna i Sverige hamnar däremot i en oönskad 
konkurrenssituation på grund av den ökade globaliseringen och avregleringen av den europeiska 
elmarknaden, vilket är ett resultat av de nya styrmedelena som infördes på EU-nivå (Persson et al., 
2005; Rohdin and Thollander, 2006). Konkurrenssituationen uppstår i samband med att energi- och 
bränslepriserna har ökat till följd av EU:s nya avregleringarna och externa styrmedel (Persson et al., 
2005). Till skillnad från utländska konkurrenter drabbades svenska företag av en konkurrensnackdel i 
samband med dessa förändringar som resulterade i ökade energipriser (Energimyndigheten, 2018e). 
Detta medför att implementationen av energieffektiviseringar är extra viktiga i just denna industrin då 
det utgör ett sätt för svenska principaler att få en bättre konkurrenskraft på den internationella 
marknaden (ibid).  
 
Tidigare studier har fokuserat på att kartlägga vilka de viktigaste drivkrafterna är för att genomföra 
dessa investeringar. Forskningen har primärt undersökt hur betydelsen av dessa drivkrafter med 
avseende till en specifik industri, företagsstorlek och/eller nation. Till min kännedom har det 
genomförts fyra studier inom den svenska tillverkningsindustrin där drivkrafter för 
energieffektiviseringar har undersökts. Samtliga studier presenteras i Tabell 1 i samband med 
respektive studies region- och industriavgränsning, metod för datainsamling, antalet respondenter vid 
insamlingen av data samt de drivkrafter som identifierades i studien. Med hjälp av översikten tabellen 
ger är det tydligt att drivkrafter så som långsiktig energistrategi, minskade energikostnader på 
grund av lägre energiförbrukning, ambitiösa individer inom företaget och miljöprofilering av 
företag är återkommande drivkrafter i de svenska företagen. Detta skiljer sig dock från den europeiska 
marknaden där ekonomiska drivkrafter, så som subventioner och hot om stigande energipriser 
rankades högre.  
 
Långsiktig energistrategi har klassats som den absolut viktigaste drivkraften i studier av Rohdin och 
Thollander (2006), Rohdin et al. (2007) och Thollander et al. (2007). Likheterna mellan dessa studier 
är att de i samtliga fall undersöker tillverkningsföretag i Sverige. De har däremot använt olika metoder 
till att undersöka olika typer av företag. Thollander och Ottosson (2008) har också undersökt 
tillverkningsföretag i Sverige, men i deras undersökning hamnade denna drivkraft på en tredje plats. I 
deras studie fokuserar de på papper- och massaindustrin, vilket inte gjordes i de tidigare. Thollander et 
al. (2013), har likt Rohdin et al. (2007), undersökt gjuteriindustrin men har istället studerat den 
europeiska marknaden där denna drivkraften istället hamnade på en andra plats. Cagno och Trianni 
(2013) har likt Thollander et al. (2007) undersökt små och medelstora tillverkningsföretag men studie 
fokuserade istället på den italienska marknaden och där var denna drivkraften inte ens bland de topp 5 
viktigaste drivkrafterna.  
 
Minskade kostnader på grund av minskad energiförbrukning var den mest betydande drivkraften i 
Thollander och Ottossons (2008) studie men dess betydelse var väldigt låg i övriga studier. En stor 
skillnad mellan denna studie och de övriga är att de har studerat den svenska papper- och massa 
industrin. Denna industri har inte studerat i någon annan studie, varken i Sverige eller i övriga länder.  
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Ambitiösa individer inom företaget har klassats som den näst viktigaste drivkraften i Thollander et 
al. (2007), Rohdin et al. (2007) och Thollander och Ottosson (2008) studie. Alla tre studier har 
studerat tillverkningsföretag på den svenska marknaden men de har i samtliga fall använt olika 
metoder för att undersökt olika branscher/storlekar av tillverkningsföretag. Studier av Thollander et al. 
(2013) och Cagno och Trianni (2013) visar att denna drivkraften har en väldigt låg betydelse både i 
den europiska marknaden för gjuteriindustrin och i den italienska marknaden för små- och medelstora 
tillverkningsföretag. 
 
Miljöprofilering av företaget var den drivkraft som klassades som tredje viktigast i Rohdin et al. 
(2007) och Thollander et al. (2013, 2007) studier. De två första studierna har undersökt tillverkande 
små- och medelstora företag respektive gjuteriindustrin i Sverige. Denna drivkraft har däremot hamnat 
på femteplats i Thollander och Ottosson (2008) trots att även de studerade en svensk marknad. 
Thollander et al. (2013) har likt Rohdin et al. (2007) studerat gjuteriindustrin men de har istället 
fokuserat på den europeiska marknaden där denna drivkraft hade en väldigt låg betydelse.  
 
Hot om stigande energipriser var inom Thollander et al. (2013) den viktigaste drivkraften och näst 
viktigast i Rohdin och Thollander (2006). Dessa studierna har undersökt svenska marknaden 
respektive den europeiska marknaden, och har i båda fallen fokuserat på olika typer av företag. 
Drivkraften hamnade däremot inte bland de topp 5 viktigaste drivkrafterna i Rohdin et al. (2007) 
studie som undersökte den svenska marknaden. Trots att både Rohdin et al. (2007) och Thollander et 
al. (2013) har gjuteriindustri så visar deras resultat att denna drivkraft endast är viktig i den europeiska 
marknaden och inte i den svenska.  
 
Statliga subventioner uppfattade små- och medelstora tillverkningsföretag i Italien som den absolut 
viktigaste drivkraften (Cagno and Trianni, 2013). Däremot så hamnade denna drivkraft inte ens bland 
de topp 5 viktigaste i Thollander et al. (2007) studie där de undersökte samma företagstyp i Sverige. 
 
Tabell 1: En sammanställning av de studier som har undersökt drivkrafterna för energieffektiva 
investeringar i stödverksamheten 

Studie Länder Sektor Metod Antal respondenter Viktigaste drivkrafter 
(Rohdin and 
Thollander, 
2006) 

Sverige Icke-energiintensiv 
tillverkningsindustri 

Intervjuer 8st energi-kunniga 
personer från 8st 
olika företag 

1. Långsiktig 
energistrategi 

2. Hot om stigande 
energipriser 

3. Ambitiösa individer 
inom företaget 

(Thollander et 
al., 2007) 

Sverige Tillverkande små- 
och medelstora 
företag 

Enkäter och 
intervjuer 

47st energi-kunniga 
personer från 47st 
olika företag 

1. Långsiktig 
energistrategi 

2. Ambitiösa individer 
inom företaget 

3. Miljöprofilering 
4. Och/eller 

miljöledningssystem 
5. Internationell 

konkurrens 
(Rohdin et al., 
2007) 

Sverige Gjuteriindustri Fallstudie via 
enkäter 

28st chefer från 28st 
olika företag 

1. Långsiktig 
energistrategi 

2. Ambitiösa individer 
inom företaget 

3. Miljöprofilering  
4. Miljöledningssystem 
5. Internationell 

konkurrens 
(Thollander and 
Ottosson, 2008) 

Sverige Papper- och 
massaindustri 

Enkäter 40st energi-
investeringsansvariga 
personer från 40st 
olika företag 

1. Minskade kostnader på 
grund av minskad 
energiförbrukning 

2. Ambitiösa individer 
inom företaget 

3. Långsiktig 
energistrategi 

4. Hot om stigande 
energipriser 

5. Miljöprofilering 
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(Thollander et 
al., 2013) 

Finland, Frankrike, 
Tyskland, Italien, 
Polen, Spanien, 
Sverige 

Gjuteriindustri Fallstudier via 
enkäter och 
semi-
strukturerade 
intervjuer 

65st energi-kunniga 
personer från 65st 
olika företag 

1. Hot om stigande 
energipriser 

2. Långsiktig 
energistrategi 

3. Miljöprofilering 
4. Internationell 

konkurrens 
5. Krav från kunder 

(Cagno and 
Trianni, 2013) 

Italien Tillverkande små- 
och medelstora 
företag 

Enkäter och 
semi-
strukturerade 
intervjuer  

71st energi-kunniga 
personer på 71st 
olika företag 

1. Statliga subventioner 
2. Externa påtryckningar 
3. Långsiktiga fördelar 
4. Tillgång till 

energiexperter 
5. Information om 

åtgärdsmöjligheter 
(Trianni et al., 
2016) 

Norra Italien Tillverkande små- 
och medelstora 
företag 

Intervjuer 222st energi-
investeringsansvariga 
personer på 222st 
olika företag 

1. Ekonomiska faktorer 
2. Regulatoriska faktorer 
3. Informativa faktorer 

 
Studierna är således inte eniga om magnituden av betydelsen för drivkrafterna då det inte råder någon 
konsensus om vilken drivkraft som är den absolut viktigaste. Orsakerna till denna variation kan vara 
många och det är därför oklart vad som behöver vara uppfyllt för att ett företag ska genomföra dessa 
investeringar. Jämförelsen av drivkrafternas betydelse mellan studierna visar att olika betingelser så 
som energi-intensitet, företagsstorlek och nationen de är verksamma i kan påverka företagets 
uppfattning av drivkrafternas betydelse.  
 
Till min kännedom har endast Trianni et al. (2016) studerat hur den relativa betydelsen av dessa 
drivkrafter skiljer sig mellan företag med olika karaktäristik. De har studerat detta genom att fokusera 
på små och medelstora företag i Norra Italien. De har i sin studie kategoriserat drivkrafterna som 
antingen ekonomiska, regulatoriska eller informativa och har undersökt hur betydelsen av dessa 
kategorier skiljer sig mellan små och medelstora företag samt företag som är energi-intensiva och de 
som inte är energi-intensiva. Deras resultat visade att den uppfattade betydelsen inte skiljde sig 
drastiskt mellan företag av olika storlek men att energi-intensitet spelade en stor roll i den uppfattade 
betydelsen av drivkraften. Företag som hade en låg energi-intensitet upplevde att ekonomiska 
drivkrafter, så som minskade kostnader på grund av minskad energienergiförbrukning, stöd från 
ledningen och subventioner, var viktigare än vad företag med hög energi-intensitet upplevde dem. 
Det rådde däremot ingen större skillnad för betydelsen av övriga drivkrafter mellan företag av olika 
energi-intensitet. 
 

2.3 Underleverantörer och slutleverantörer 
Försörjningskedjan, supply chain management (SCM), utgör ett nätverk mellan ett företag och de 
principaler som tillverkar och distribuerar en vara till slutkunden (Kenton, 2019b). Med nätverk menas 
de aktiviteter, personer, resurser och den information som används i hela tillverkningsprocessen för 
varan (ibid). Försörjningskedjan kan delas upp i ett så kallat led av aktörer. I denna studien delar jag 
upp ledet i en skala med tre huvudkategorier för aktörer, som Figur 2 illustrerar. Skalan rankas på A 
till C där C-aktören motsvarar slutkunden. A- och B-aktören motsvarar principalerna som antingen är 
under- eller slutleverantörer och har möjligheten att genomföra en energieffektiv fastighetstekniks 
investering i företagets stödverksamhet. Detta led kan självklart delas in i många fler kategorier än tre, 
men då studiens syfte är att undersöka skillnaden mellan under- och slutleverantörer lämpar sig denna 
generella indelning. 
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Figur 2: Illustration för uppdelningen av aktörer i försörjningskedjan 
 
I denna studien definierades företag som en ekonomisk entitet, d.v.s. en vinstdrivande verksamhet. Det 
är således viktigt att företagen anpassar sina strategier utifrån från vad just deras kunder kräver av 
dem, för att på sätt kunna maximera sin försäljning (Kenton, 2019b). Här delas principalerna upp i två 
kategorier; underleverantörer och slutleverantörer. Underleverantörer, A-aktörer, definieras som de 
tillverkandeföretagen vars kunder inte är slutkunder. Slutleverantörer, B-aktörer, definieras däremot 
som de företag vars kunder är slutkunder. Utifrån denna uppdelning av försörjningskedja är det därför 
även tydligt att under- och slutleverantörer (A- och B-aktörer) har olika proximiteter till slutkunden 
(C-aktören).  
 

2.4 Principalens proximitet till slutkund 
Principalens proximitet till slutkund är en betingelse som möjligtvis kan påverka företagets 
uppfattning av drivkrafterna för att energieffektivisera sin verksamhet. Enligt Porter’s teori om 
femkraftsmodellen kan kundernas förhandlingsstyrka påverka marknadsdynamiken inom en viss 
bransch (Kenton, 2019a). Kundernas förhandlingsstyrka minskar om det finns få företag som 
konkurrerar inom en och samma bransch (ibid). Porter’s teori förklarar denna minskningen genom att 
belysa faktumet att kunderna, i de situationerna, har få valmöjligheter för att kunna vända sig till 
konkurrerande företag om de inte är nöjda med det första (ibid). Skulle kunderna, ställa krav på 
miljömärkta produkter kommer företagen följaktligen se över sin produktion för att möta denna 
efterfråga. Om det däremot inte finns många konkurrerande företag inom en bransch så minskar 
kundernas förhandlingsstyrka i samband med att det även existerar färre möjligheter till att vända sig 
till konkurrenterna. Detta medför att företaget får en större makt till att kunna göra vad de anser vara 
lämpligt för att maximera sin försäljning och vinst (Kenton, 2019a), vilket inte nödvändigtvis behöver 
innebära energieffektiviseringar.  
 
Tabellerna i Appendix B visar en väldigt grov indikation på att det faktiskt råder en skillnad i 
konkurrenssituation mellan underleverantörer och slutleverantörer. Ett företag som söker syntetiskt 
basgummi har endast tre stycken företag att vända sig till (se Tabell 15), medan valmöjligheterna är 
väldigt mycket större inom kläder och textil där köparen kan välja mellan över 4000 olika företag (se 
Tabell 14). Då proximiteten influerar företagens konkurrenssituation på marknaden finns det motiv för 
att även företagsstrategin för att maximera vinsten påverkas av dess proximitet till slutkund. 
Strategierna kan avgöra vilken typ av produkt som produceras eller införskaffas, transaktionskostnader 
och andra aspekter av verksamheten. Det är också möjligt att denna strategiska skillnad även berör de 
val av investeringar som görs, inte minst investeringar för energieffektiviseringar i stödverksamheten 
då den allmänna miljömedvetenheten hos slutkunderna har ökat.  
 
Unga slutkunder är även mer miljömedvetna än vad slutkunder varit tidigare (Castillo et al., 2018). 
Detta sker i samband med en ökad konkurrens på marknaden (ibid). B-aktörer anpassar rimligen sin 
verksamhet utefter C-aktörernas nya krav i samband med deras ökade miljömedvetenhet 
(Miljöbarometern, 2018; Naturvårdsverket, 2018). Det är däremot inte lika tydligt hur A-aktörerna 
påverkas av den ökade miljömedvetenheten hos slutkunderna. Det är således oklart om de kraven 
slutkunderna ställer på sina leverantörer även följer med upp i försörjningskedjan till de företag som 
har ett längre avstånd från slutkunder. Äldre undersökningar av Naturskyddsföreningen visar att under 
samma tidsperiod som ett skogsföretag ökade sitt utsläpp med 3 miljoner ton så minskade ett annat 
skogsföretag sitt utsläpp med 500 000 ton (Hellmark, 2001). Det är därför oklart vad det är som 



 

14 

behöver vara uppfyllt för att en energieffektiviserings investering ska genomföras. Men även hur/om 
drivkrafterna för energieffektiviseringar skiljer sig mellan underleverantörer och slutleverantörer, 
något som inte heller har undersökts i tidigare studier.  
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3 METOD 
Följande kapitel presenterar hur studien har genomförts och vilka metoder som har använts för att 
samla in relevant data och vilka dataanalyser som har använts. Motivering till valet av metoder 
diskuteras även där för- och nackdelarna med valen lyfts fram. Kapitlet börjar med en introduktion av 
vilken typ av studie som har genomförts, följt av motiveringar till de avgränsningar som har använts 
och avslutas med en diskussion av undersökningens validitet och reliabilitet.  
 

3.1 Ansats för typ av studie 
Syftet med denna studien är att undersöka den relativa betydelsen av drivkrafterna samt om det finns 
en relation mellan företagens karaktäristik och deras uppfattning för betydelsen av drivkrafterna till 
energieffektiviseringar. Alltså kommer relationen mellan olika variabler att studeras. Då målet är att 
testa om det finns statistiskt signifikanta skillnader behövs en stor mängd data och studien får 
följaktligen en kvantitativ ansats (Bryman and Bell, 2013).  
 
Drivkrafter för investeringar i energieffektiva system har hittills studerats mycket med hjälp av 
empiriska studier där enkäter och intervjuer har använts (Trianni et al., 2017). Den svenska 
forskningen har varit väldigt aktiv i just detta område för att kunna bidra med empiriska motiveringar 
till hur drivkrafterna leder till en ökad energieffektivitet inom industrin. För att vara konsistent med 
tidigare studier har en liknande ansats har även anammats i denna undersökning.  
 
Enkätundersökningar är en metod som kan ge en kvantitativ förklaring till t.ex. attityder och åsikter i 
den utvalda populationen (Bryman and Bell, 2013). Genom att samla in data från primärkällan kan 
hypoteserna testas och slutsatser dras (ibid). Enkätundersökningar var således den effektivaste 
metoden för min studie att samla in nödvändiga data snabbt. Denna studien använde därför en 
kvantitativ enkätundersökning för att få en bättre förståelse för vilka drivkrafter som stora svenska 
tillverkningsföretag upplever är viktigast samt om det finns signifikanta skillnader mellan under- och 
slutleverantörer inom samma population. Attityddata samlades in via enkäten då studien inte 
begränsade sig till företag som har genomfört fastighetstekniska energieffektiviseringar. Istället 
undersökte attityderna gentemot dessa investeringar av alla stora tillverkningsföretag som kan stå inför 
valet att genomföra en sådan energieffektivisering. Detta val gjordes i syfte att nå en bredare målgrupp 
för att på så sätt kunna få en bättre förståelse för den allmänna uppfattningen av drivkrafterna för dessa 
investeringar. 
 

3.2 Population och urval 
Denna studie kommer dels ta hänsyn till urvalet av energieffektiviseringsteknologi, dels populationen 
av företag som studeras. Hur dessa urvalen har genomförts kommer att redovisas i detta avsnitt.  
 

3.2.1 Urval av energieffektiviseringsteknologi 
I enkäten som skickades ut till respondenterna informerades deltagarna om att undersökningen ämnar 
undersöka vilka drivkrafter som ligger bakom investeringar i fastighetstekniska system. 
Investeringstypen utgör i denna studie de system som uppfyller följande generella kriterium (Lohman 
and Johansson, 2019): 

- Energieffektiviserande 
- Engångsinvestering 
- Fastighetstekniskinstallation i stödverksamheten 

o Värme 
o Ventilation 
o Kyla 
o Belysning 
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Genom undersökningens gång har god kontakt upprätthållits med Siemens som utvecklar, anpassar 
och säljer denna typen av åtgärder till fastigheter. Via denna agent har studien även kunnat nå ut till 
potentiella kunder, principaler, för denna typ av investering. Agenten berättar att investeringar i sådana 
åtgärder kan i många fall utgöra en form av riskhantering då man väljer att byta ut ett system innan det 
havererar och leder till stopp i produktionen (Lohman and Johansson, 2019). För att en principalen ska 
kunna fatta beslutet att genomföra denna investering behöver de ha goda kunskaper om vilka olika 
alternativ som erbjuds på marknaden samt vilket som passar deras behov bäst (Kenton, 2018a). Då 
principalen sällan har en ingående kunskap om funktionaliteterna för de olika typerna av 
fastighetstekniska systemen så ligger fokus ofta istället på vilka fördelar respektive investeringen 
medför för verksamheten – det vill säga vilka drivkrafter som motiverar köpet.  
 

3.2.2 Population av stora företag 
I denna studie har under- och slutleverantörer i stora tillverkningsföretag med produktionsverksamhet i 
Sverige undersökts. Urvalet av företag började med ett register från Energimyndigheten (2018f) där 
samtliga registrerade stora företag i Sverige listades. Listan innehöll ursprungligen företagsnamnet på 
de 1062st stora företagen som finns i Sverige. För att kunna sortera bort de som inte jobbar inom 
tillverkning och industri samt livsmedelsframställning har en sökning för samtliga företag gjorts på 
hemsidan Allabolag.se (2019b). På denna hemsida presenteras branschen som företagen är verksamma 
inom på ett tydligt sätt. Deras indelning ger en överskådlig bild av svenskt näringsliv då den grundar 
sig i branschindelningen som baseras på Svenska Näringsgrensindelningen (SNI) (Allabolag, 2019a). 
Urvalet av principaler som fick ta del av studien landade på en lista av 276 företag som alla uppfyllde 
följande kriterium: 

- Klassas som ett stort företag utifrån Energimyndighetens (2018b) definition 
- Klassas som ett tillverkningsföretag utifrån SNI (Allabolag, 2019a) 
- Har produktionsverksamhet i Sverige 

En icke-slumpmässigt procedur genomfördes då enkäten skickades ut med målet att kontakta samtliga 
företag som uppfyllde ovanstående kriterium. Genom att inte begränsa utskicket till specifika 
branscher, säkerställde jag att jag både kunde få svar från slutleverantörer och underleverantörer. 
 
Enkäten utformades i verktyget QuestionPro där det först testades i syfte att identifiera uppenbara fel 
och fallgropar för missförstånd. Provrundan avslöjade att en del frågor hade komplicerade och 
inkonsekventa formuleringar. Detta korrigerades och kontrollerades ytterligare innan den slutgiltiga 
versionen av enkäten skickades ut till företagen. Via QuestionPro konstruerades tre stycken email 
listor. Den första listan innehöll kontaktuppgifter hämtade ur Siemens databas. För de företag som inte 
fanns med i deras databas söktes email adressen till lämpliga kontaktpersoner upp från företagets 
hemsida, dessa kontakter samlades i en annan email-lista. När kontaktuppgifter varken kunde erhållas 
från Siemens databas eller från företagets hemsida gjordes istället en lista med adresser till deras info-
mejl. På så sätt kunde innehållet i utskicksmejlet även anpassas utefter den primära mottagaren till 
enkäten.   
 
I de fall där direkta kontaktpersoner kunde hittas från Siemens databas eller företagets egen hemsida 
skickades enkäten ofta ut till mer än en person då företagsrepresentanter med olika roller möjligtvis 
kan ha olika uppfattningar om vilka drivkrafter som är viktiga. Genom att få information om 
drivkrafterna från olika personer i företaget som är delaktiga i beslutsfattningen kan en mer generell 
bild av företagets uppfattande betydelse av drivkrafterna erhållas. Enkäten skickades i de fallen ut med 
en uppmuntran till att mottagarna skulle delta i studien. Till de övriga kontakterna där kontaktperson 
inte hittades skickades enkäten ut till företagets info-mejl med en uppmuntran till att de ska 
vidarebefordra enkäten till antingen VD, vice-VD, fastighetsansvarig, inköpschef eller 
energi/miljöansvarig. Email adressen som respondenten svarade från loggades och de svar som fylldes 
i direkt via info-mejlen togs bort för att bibehålla en hög validitet. 
 
Totalt sätt skickades ungefär 13 000 enkäter ut och det skedde en insamling på 424st svar vilket ger en 
svarsgrad på ca 3%. 401st (95%) av respondenterna fick enkäten skickade tills sig direkt medan 20st 
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(5%) svarade på enkäten efter att ha fått den vidarebefordrad från företagets växeltjänst via info-
mejlen. 59st (14%) jobbade i företag som klassades som underleverantörer och 366st (86%) jobbade i 
företag som klassades som slutleverantörer. Enkäten finns att tillgå i Appendix A.  
 

3.3 Enkätutformning: mått och operationalisering 
Tidigare studier/sekundär data, för redan verifierade och testade enkäter, har använts för att identifiera 
lämpliga frågor och kategorier som mäter drivkrafterna. Inom en kvantitativ studie är denna typ av 
operationalisering ett sätt att besvara forskningsfrågorna (Bryman and Bell, 2013). Detta gjordes även 
för att säkerställa att frågorna verkligen mätte rätt saker och att reliabiliteten upprätthölls. Vidare har 
även ett få tal egna frågor inkluderats i enkäten för att komplettera de tidigare enkäterna, men även för 
att anpassa innehållet utefter syftet med just denna studien. Enkäten skrevs på svenska då den ämnar 
undersöka drivkrafterna för investeringar i företag som har en produktionsverksamhet i Sverige. I syfte 
att upprätthålla en liknande utformning av enkäten som tidigare studier har en Likert-skala använts, 
som i detta fallet blev en skala på 1 till 5 där respondenterna kan ranka drivkrafterna från 1 (oviktigt) 
till 5 (väldigt viktigt).   
 
I denna enkäten utgör företagskaraktäristikerna de oberoende variablerna, det vill säga de variabler 
som påverkar rangordningen av drivkrafterna. De beroende variablerna blir där med drivkrafterna. I 
enkäten studerades fem kategorier av drivkrafter. Drivkrafterna som undersöktes kategoriserades som; 

- Efterfrågerelaterade 
- Organisatorisk support 
- Produktionseffektivitet 
- Ekonomiska styrmedel 
- Legala krav 

Varje kategori adresserades med hjälp av 2–4 frågor. För att kunna kartlägga företagets karaktäristik 
fick respondenterna även besvara 5 frågor relaterade till deras företag och deras roll i verksamheten. 
Frågorna, inspiration för dess kategorisering samt vilket studie de har anammats från illustreras i 
Tabell 2. ID används även för enklare uppföljning av respektive fråga. 
 
Tabell 2: Kategorisering och källa för de frågor som användes i enkäten 

ID Företagskaraktäristisk Källa 
Fk1 Totalt antal anställda på företaget? (på ett ungefär) (Johansson, 2015; Rohdin et al., 2007; 

Rohdin and Thollander, 2006; Thollander et 
al., 2013, p. 20013, 2013, 2007; Thollander 
and Ottosson, 2008) 

Fk2 Uppskatta hur energi-intensiv Er typ av produktion är (Johansson, 2015; Rohdin et al., 2007; 
Rohdin and Thollander, 2006; Thollander et 
al., 2013, p. 20013, 2013, 2007; Thollander 
and Ottosson, 2008) 

Fk3 Levererar Ni primärt till underleverantörer eller slutkunder? Egen fråga 
Fk4 Hur många av de 3 senaste åren har Ert företag gått med vinst? (Johansson, 2015; Rohdin et al., 2007; 

Rohdin and Thollander, 2006; Thollander et 
al., 2013, p. 20013, 2013, 2007; Thollander 
and Ottosson, 2008) 

Fk5 Vad är Din roll i företaget? Egen fråga 
Drivkrafter 

Efterfrågerelaterade 
F1 Miljöprofilering av företaget (Rohdin et al., 2007; Thollander et al., 2013, 

2007; Thollander and Ottosson, 2008; Trianni 
et al., 2016) 

F2 Krav från kunder (Thollander et al., 2013) 
F3 Ger ökad konkurrenskraft på internationella marknader (Rohdin et al., 2007; Thollander et al., 2013, 

2007; Thollander and Ottosson, 2008) 
F4 Ger ökad konkurrenskraft på nationella marknader Egen fråga 

Organisatorisk support 
F5 Fullt stöd från högsta ledningen (Trianni et al., 2016) 
F6 Energieffektiva system med modern och estetisk tilltalande design (Reddy, 2013) 
F7 Långsiktig energistrategi på företaget (Rohdin et al., 2007; Thollander et al., 2013, 

2007; Thollander and Ottosson, 2008; Trianni 
et al., 2016) 

Produktionseffektivitet 
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F8 Lägre kostnad på grund av en minskad energi-förbrukning (Thollander and Ottosson, 2008; Trianni et 
al., 2016) 

F9 Mer produktiv personal till följd av bättre arbetsklimat (Thollander and Ottosson, 2008) 
F10 Minskat underhåll och reparation av maskiner Egen fråga 
F11 Bättre visualisering av energi-förbrukning i realtid (Rohdin and Thollander, 2006) 

Ekonomiska styrmedel 
F12 Statliga subventioner (Cagno and Trianni, 2013) 
F13 Hot om stigande energi-priser (Thollander et al., 2013; Thollander and 

Ottosson, 2008) 
F14 Höjda energi-skatter (Thollander et al., 2013) 

Legala krav 
F15 Nuvarande legala krav (Thollander and Ottosson, 2008) 
F16 Förväntningar om förändrade legala krav Egen fråga 

 
Tidigare studier har visat att ett företags energi-intensitet påverkar deras klassificeringar av 
drivkrafter. Frågorna under företagskaraktäristik utgör de oberoende variablerna som handlar om 
företagets vinst, energi-intensitet, respondentens roll i företaget, antalet anställda på företaget och 
företagets primära kunder. Den sistnämnda oberoende variabeln användes för att genomföra analyser i 
syfte att få svar på studiens forskningsfråga. Syftet med de övriga oberoende variablerna var att 
genomföra robusts tester för att på så sätt undersöka om det fanns andra betingelser som påverkar 
betydelsen av drivkrafterna mer än vad proximiteten till slutkund gjorde. 
 
Enkäten har totalt sätt ett lägre antal frågor jämfört med vad tidigare studier har använt sig av. Detta 
gjordes genom att slå ihop en del frågor som var snarlika och eliminera de som var mindre relevanta 
för just denna studiens frågeställning. Flertalet frågor rörande exempelvis ”Eldsjälv/eldsjälar på 
företaget”, ”Krav från ägare” och ”Individer inom företaget med äkta ambition” uteslöts och täcktes 
istället med ”Fullt stöd från högsta ledningen”. Genom att minska på antalet frågor kunde även ett 
större deltagande motiveras då enkäten både blev mindre tidskrävande och utmanande att ta sig 
genom. 
 

3.4 Insamling av data 
Enkäten skickades ut via mail då detta var ett smidigt och enkelt sätt att nå ut till ett stort antal 
individer samtidigt. I mailet stod en förklarande text om att undersökningen gjordes i forskningssyfte 
för ett examensarbete och att all information behandlas med hög sekretess. De mottagarna av mejlet 
som valde att delta i studien möttes först av en kort text som förklarade att de första frågorna handlar 
om deras företag medan den andra delen av enkäten hade frågor gällande deras drivkrafter. Som sista 
steg kunde respondenten uppge sin email adress om de skulle vara intresserade av att ta del av studiens 
resultat. 
 
Enkäten var aktiv mellan den 8/4–19 till den 30/4–19 och mottagarna av mejlet hade möjlighet att 
delta i studien under denna tid. Trots att verktyget QuestionPro, som användes för att skapa och sprida 
enkäten, även analyserar den insamlade data automatiskt så laddades all data ner i SAV format för att 
lättare kunna hanteras i SPSS istället. 
 

3.5 Analysering av data 
Ett Mann-Whitney U test används för att studera skillnaden mellan två oberoende grupper när den 
beroende variabeln antingen är ordinal eller nominal, alltså inte har en kontinuerlig storlekskillnad 
(Laerd Statistics, 2018a). Genom att använda detta test kan jag studera om det finns en signifikant 
skillnad mellan hur under- och slutleverantörer uppfattar betydelsen av drivkrafterna. Alternativet 
hade varit att göra ett T-test, men ett krav för att använda T-test är att all data är parametrisk och 
normalfördelad (Hair et al., 2006). Då drivkrafterna rangordnades på en Likert-skala så är den 
insamlade data inte kontinuerlig i storlekskillnad och ett icke-parametriskt test fick därför användas 
istället. Även Mann-Whitney U test har ett antal kriterier som behöver vara uppfyllda för att detta test 
ska kunna genomföras. Samtliga kriterier, samt hur denna studiens data uppfyller detta presenteras i 
Tabell 3.  
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Tabell 3: Kriterium som behöver vara uppfyllda för att ett Mann-Whitney U  test ska kunna genomföras 
(Laerd Statistics, 2018a), samt hur denna studiens data uppfyller dessa kriterium 

Kriterier Egenskaper för denna studiens data 
Den beroende variabeln är på en ordinal eller 
kontinuerlig skala  

 

Min beroende variabel (drivkrafterna) klassas som 
ordinal då det är en Likert-skala från 1 till 5 

Den oberoende variabeln är kategorisk (med max två 
kategorier) 

 

Min oberoende variabel är proximitet till slutkund där 
leverantörerna delas in i två grupper – 
underleverantörer och slutleverantörer 

Robust testerna görs i samtliga fall av analyser 
mellan två oberoende variabler 

Data med värde för både beroende och oberoende 
variabler 

 

För data som används i denna studie har 
respondenterna i samtliga fall ett värde för både 
beroende och oberoende variabler 

 
Oberoende observationer 

 

Det finns ingen relation mellan respondenterna i 
kategorierna under- och slutleverantörer. 
Respondenterna kan endast identifiera sig med en 
kategori och respondenterna i de olika kategorierna 
har ingen möjlighet till att influera varandra. 

 
Följaktligen var det även intressant att undersöka effektstorleken för de fallen som visade på 
signifikanta skillnader. Ett väldigt vanligt mått som brukar användas för att mäta effektstorleken är 
Cohens d (Rice and Harris, 2005), men då jag i detta fallet hanterade icke-parametrisk data fick jag 
istället använda Formel 1 för att beräkna effektstorleken (Fritz, 2012). I denna formel används Z-
värdet som erhålls från Mann-Whitney U testet och N-värdet som motsvarar det totala antalet i 
populationen. 
 
Formel 1: Effektstorlek för Mann-Whitney U test 

 
 
Med syfte att få ett djup i analysen togs inspiration från tidigare studier, där Trianni et al. (2016) hade 
visat att energi-intensitet kan påverka rangordningen av drivkrafter. Ett sätt att mäta företagens energi-
intensitet hade varit att be dem uppge hur stor årlig utgift deras elkonsumtion utgjorde (ibid). Men då 
respondenten möjligtvis inte har den informationen nära till hands hade en så detaljerad fråga kunnat 
leda till ett lägre deltagande i studien. För att hålla ett konsekvent upplägg av enkäten användes därför 
även en Likert-skala (1-5) i detta sammanhang där respondenterna fick uppskatta hur energi-intensiv 
deras verksamhet var (Hartley, 2014). Gränsen för låg och hög energi-intensitet satts vid betyg 3, för 
att kunna skapa grupper med ett jämnt antal respondenter i varje. De respondenter som uppgav att 
deras verksamhet hade en energi-intensitet som rangordnades som en 1:a, 2:a eller 3:a klassades som 
företag med låg energi-intensitet. De som däremot uppskattade energi-intensiteten i sin verksamhet 
med antingen en 4:a eller en 5:a grupperades som företag med hög energi-intensitet.  
 
För att studera om min indelning för proximitet faktiskt var rimlig jämfördes även slut- och 
underleverantörer med hänsyn till låg- och hög energieffektivitet. Genom att göra detta kunde jag 
undersöka om jag hade missat viktiga aspekter som kan påverka betydelsen av drivkrafterna, när jag 
endast delar in företagen med avseende till deras proximitet till slutkund. Leverantörsgrupperna 
delades in enligt följande: 

- Underleverantörer med låg energi-intensitet 
- Underleverantörer med hög energi-intensitet 
- Slutleverantörer med låg energi-intensitet 
- Slutleverantörer med hög energi-intensitet 
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För att undersöka skillnaden mellan två eller fler oberoende grupper och en beroende icke-kontinuerlig 
variabel kan ett Kruskal-Wallis test göras (Laerd Statistics, 2018b). Men för både Mann-Whitney U 
test och Kruskal-Wallis test behöver respektive grupp ha minst 15st deltagare (Minitab, 2018), detta 
krav uppfylldes inte av gruppen för underleverantörer med låg energi-intensitet och därför försvann 
även behovet av att jämföra fler än två grupper. 
 
Istället genomfördes Mann-Whitney U test för slutleverantörer med hög och låg energi-intensitet. 
Vidare jämfördes även under- och slutleverantörer med hög energi-intensitet då dessa grupperna hade 
tillräckligt många respondenter för att möjliggöra ett test (Minitab, 2018). Utöver dessa robust tester 
gjordes även ett till robust test på hur samtliga företags uppfattning av drivkrafternas betydelse 
påverkas av företagets energi-intensitet – utan att ta hänsyn till företagets proximitet till slutkund. De 
tre kontrollanalyserna blir således följande: 

- Slutleverantörer med hög energi-intensitet VS slutleverantörer med låg energi-intensitet 
- Slutleverantörer med hög energi-intensitet VS underleverantörer med hög energi-intensitet 
- Samtliga företag med hög energi-intensitet VS samtliga företag med låg energi-intensitet 

 
Slutligen undersöktes även hur drivkrafternas betydelse påverkades av respondentens roll i företaget. 
Återigen blev grupperna för små för att möjliggöra genomförandet av ett signifikanstest. Därför 
användes istället deskriptiva data för att studera om det kan finnas en möjlighet till att respondentens 
roll i företaget har påverkat betydelsen av drivkrafterna. 
 

3.6 Reliabilitet och validitet 
En studie som har en hög reliabilitet kan replikeras vid ett annat tillfälle och fortfarande få samma 
resultat utan att påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser (Bryman and Bell, 2013). 
Validiteten av studien påverkas däremot av om undersökningen verkligen lyckas mäta det den ämnar 
mäta (ibid). För att säkerställa att rätt aspekter mäts på rätt sätt har enkätfrågor som använts i tidigare 
studier anammats i denna studien. Vidare har även de tillagda frågorna även följt samma mönster som 
de övriga.  
 
Denna studie har även utgår från Thollander och Ottosson (2008) definition av drivkrafter. Valet 
grundade sig i att enkäten som använts i denna studien har utformats med utgångspunkt från den enkät 
som Thollander och Ottosson (2008) använde. I deras studie undersökte de drivkrafterna och 
barriärerna för kostnads- och energieffektiva investeringar i den svenska massa- och pappersindustrin 
utifrån principalens perspektiv. Det är ett snarlikt problem till vad som undersökts i denna studien där 
fokus istället låg på skillnaden i drivkrafter för kostnads-och energieffektiva investeringar mellan 
slutleverantörer och underleverantörer. Det var därför naturligt att även utgå från samma definition för 
drivkrafter som Thollander och Ottosson (2008) vilket ökade undersökningens reliabilitet.  
 
Genom att använda flera frågor inom samma kategori kan skadan av att en fråga feltolkas eller 
missförstås kompenseras av de övriga frågorna, det möjliggör även en täckning av ett större spektrum 
inom samma kategori (Bryman and Bell, 2013). Alla kategorier av drivkrafter har därför studerat med 
2–4 frågor var. För att ytterligare säkerställa analysens validitet och reliabilitet genomfördes testerna 
på faktornivå istället för begreppsnivå. Med detta menas att respektive drivkraft jämfördes separat 
istället för att endast jämföra medelvärdet för samtliga drivkrafter under en kategori. Då drivkrafterna 
som studerats är direkt tagna från tidigare studier höjer detta analysens validitet.  
 
Innan enkäten skickades ut testades den på ett antal provrespondenter för att kartlägga uppenbara 
tvetydliga formulering och oklarheter. De otydligheterna som identifierades korrigerades innan 
utskicket. Detta steg minskade sannolikheten att respondenterna missuppfattar enkäten vilket hade 
kunnat leda till att de avstår från att genomföra den eller att de uppger missvisande svar. 
 
Då enkäten skickades ut till samtliga stora tillverkningsföretag i Sverige säkerställde jag mig om att 
jag både nådde ut underleverantörer och slutleverantörer. Detta hade inte varit möjligt om jag endast 



 

21 

studerade en bransch. Respondenterna som fick delta i undersökning hade även en roll som var 
relevant för just denna studien. De respondenter vars yrkesroller indikerade att de inte hade några 
djupa kunskaper inom detta område sorterades bort, för att bibehålla en hög validitet. Enkäten hölls 
även relativt kort jämför med omfattningen av tidigare enkäter men trots detta finns det alltid en risk 
att respondenterna inte vill lägga ner den tid som krävs för att ge sanningsenliga svar. Samtliga 
drivkrafter var markerade som obligatoriska så det fanns ingen risk för en lägre svarsfrekvens på vissa 
drivkrafter. 4 dagar efter första utskicket skickades ett påminnelsemail ut i syfte att öka 
svarsfrekvensen. För att sortera bort de oengagerade svaren studerades alla data manuellt där de 
respondenter som hade svarat med samma betyg på alla drivkrafter eller använt en upprepad skala, 
exempelvis ”1,2,3,4,5”, eliminerades.  
 
Vid analys av skillnader mellan grupperna anammades en signifikansnivå på 0.05. Detta gjordes i 
enlighet med tidigare studier för att sortera bort den variation som inte var statistiskt signifikant, utan 
hade skett på grund av slumpen. För att noll-hypotesen, att det inte finns någon signifikant skillnad, 
ska förkastas så behövde alltså p<0.05.  
 
För att rensa bort data som inte var valid genomfördes datascreening. I ett första steg kontrollerades alla 
respondenternas email-adresser för att säkerställa att svaret kom från ett företag som är intressant för 
just denna studien. Nästa steg var att säkerställa att respondenten hade en roll i företaget där han/hon 
troligtvis har en inverkan i beslutsfattningen rörande vilka investeringar som bör göras i verksamheten. 
Vid detta steg eliminerades till exempel säljare, HR-personal och tekniker. 
 
I syfte att öka studiens validitet ytterligare genomfördes även robust test med hjälp av 
kontrollanalyser. I dessa analyser togs hänsyn till företagens energi-intensitet. Detta gjordes i syfte att 
kartlägga om/hur andra betingelser kan påverka betydelsen av drivkrafterna. Företag med låg 
respektive hög energi-intensitet, slutleverantörer med låg respektive hög energi-intensitet ställdes mot 
varandra och under- och slutleverantörer med hög energi-intensitet ställdes också mot varandra. 
Testernas syfte var att ge en bättre förståelse för hur betingelsen proximiteten till slutkund påverkar 
drivkrafternas betydelse jämfört med andra betingelser.  
 
Kontrollanalyserna som skulle genomföras med avseende till företagets vinst-nivå kunde inte 
genomföras då 103/121 företag hade gått med vinst de tre senaste åren. Denna ojämna spridning av 
vinstnivå skapade inte rimliga förutsättningar för att kunna genomföra analyser. Vidare var det inte 
heller möjligt att genomföra kontrollanalyser utifrån hur många anställda som jobbade på företaget då 
den insamlade data visade att respondenterna hade missuppfattat denna fråga. Samtliga respondenter 
jobbade på stora företag, det vill säga företag som sysselsätter minst 250 personer, trots detta fanns det 
de respondenter som svarade att de endast var 1 anställd på företaget. Detta kan ha berott på att frågan 
missuppfattades där vissa uppgav antalet respondenter i kontoret medan andra uppgav samma antal för 
hela företaget. För att undvika försvagad reliabilitet och validitet av analysen avstod jag därför från att 
genomföra kontrollanalyser på dessa två oberoende variabler. 
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4 RESULTAT 
I detta kapitel presenteras resultatet av studien som genomfördes via en enkätundersökning. Med hjälp 
av olika statistiska tester och metoder studerades den insamlade data för att säkerställa en trovärdig 
analys. 

4.1 Deskriptiv statistik för dataset 
Efter att ha genomfört datascreening sjönk antalet svar från 426 till 121. För att vidare bibehålla en 
realistisk bild av verkligen så behölls de svar som utgjorde extremfall i förhållande till vad majoriteten 
svarat på samma fråga. Det är däremot inte självklart att karaktäristiken av min insamlade data på ett 
rättvist sätt kan representera karaktäristiken av alla svenska stora tillverkningsföretag. Därför 
presenteras deskriptiv statistik för det dataset jag har utgått från i denna studien i detta kapitlet. 
 
 Tabell 4 presenterar deskriptiva data för respondenternas företagskaraktäristik. Data presenteras dels 
generellt för hela populationen, dels separat för under- respektive slutleverantörer. Detta gjordes då 
syftet med arbetet är att undersöka skillnaderna mellan dessa två grupper. Tabellen visar att fråga Fk1 
gällande det totala antalet anställda på företaget har missuppfattats av både slutleverantörer och 
underleverantörer då vissa respondenter har besvarat frågan på kontorsnivå medan övriga har besvarat 
den utifrån den globala nivån. På grund av att denna fråga har missuppfattats kommer den inte att 
användas i analyserna framöver. Vidare visar denna tabell även att underleverantörer generellt sätt 
verkar ha en mer energi-intensiv produktion än vad slutleverantörer har. I båda fallen leverantörerna 
oftast gått med vinst i samtliga av de tre senaste åren. Frekvensdata av respondenternas vinst-nivå 
visar att 103 av 121 respondenters företag hade gått med vinst samtliga tre år. För de övriga 18 fallen 
utgjordes av 8 fall där de hade gått med vinst i två av tre år, 3 fall där de hade gått med vinst ett av tre 
år och 6 fall där de inte hade gått med vinst överhuvudtaget. På grund av den skeva spridningen av 
vinst-nivå i företaget avstod jag från att undersöka hur företagets vinst-nivå påverkar deras uppfattning 
av drivkrafternas betydelse. Denna spridning visas även i Tabell 4 där medelvärdet för Fk4 ligger nära 
1 i samtliga fall, men en standardavvikelse under 1. 
 
Tabell 4: Deskriptiv data för respondenternas företagskaraktäristik 

ID Företagskaraktäristik Antal 
respondenter 

Minimum Maximum 
  

Hela populationen 
Fk1 Antal anställda på 

företaget 
119 1 100 000 4042.54 13 884.243 

Fk2 Energi-intensitet av 
produktion 

121 1 5 3.64 0.999 

Fk3 Slut/underleverantör 121 1 2 1.75 0.434 
Fk4 Antalet år företaget 

gått med vinst de 
senaste 3 åren 

120 1 4 1.27 0.742 

Slutleverantörer 
Fk1 Antal anställda på 

företaget 
89 1 100 000 4751.97 15 919.680 

Fk2 Energi-intensitet av 
produktion 

91 1 5 3.58 0.944 

Fk4 Antalet år företaget 
gått med vinst de 
senaste 3 åren 

90 1 4 1.30 0.771 

Underleverantörer 
Fk1 Antal anställda på 

företaget 
30 7 15 000 1937.90 3 034.612 

Fk2 Energi-intensitet av 
produktion 

30 1 5 3.83 1.147 

Fk4 Antalet år företaget 
gått med vinst de 
senaste 3 åren 

30 1 4 1.17 0.648 

 
Tabell 5 presenterar spridningen av respondenternas roll i företaget. Denna tabell visar att både för 
slutleverantörer och underleverantörer har den största gruppen av respondenter antingen jobbat som 
fastighetschef eller miljö/energiansvarig. Detta visar på att det inte har blivit en skev uppdelning av 
respondenternas roll i företaget mellan under- och slutleverantörer. 
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Tabell 5: Frekvensdata för respondenternas roll med avseende till under- och slutleverantörer 
Respondentens roll i företaget Slutleverantörer Underleverantörer Totalt 
Ekonomichef 5 2 7 
Fabrikschef 7 1 8 
Fastighetschef 20 8 28 
Hållbarhetschef 4 1 5 
Inköpschef 3 3 6 
Miljö/energiansvarig 18 5 23 
Projektledare 6 3 9 
Teknikchef 7 0 7 
VD 7 3 10 
Vice-VD 1 0 1 
Annat 13 4 17 
Totalt 91 30 121 

 
 
I Tabell 6 presenteras deskriptiva data för samtliga observationer, oberoende av gruppering för 
proximitet eller energi-intensitet. Det är tydligt att medelvärdet för drivkrafterna ligger över värdet 3, 
förutom för F12 som har 2.74. Standardavvikelsen för spridningen ligger däremot runt 0.9–1.4 för 
samtliga drivkrafter. Som nämnt i Metod-kapitlet, kommer analyserna att ske på faktornivå. Det bör 
dock noteras att i Tabell 6 blir det synligt att drivkrafter kopplade till produktionseffektivitet och 
organisatorisk support klassades som viktigast, medan ekonomiska styrmedel och efterfrågerelaterade 
drivkrafter klassades som mindre viktiga. För att få en bättre förståelse för om rangordningen av dessa 
drivkrafter skiljer sig mellan olika typer av företag behöver indelningar göras tillsammans med 
statistiska tester. 
 
Tabell 6: Deskriptiv data för drivkrafter för samtliga 121 observationer, samt deras rank för hur viktig 
respektive drivkraft uppfattades relativt de andra 

Rank ID  Drivkraft   
Efterfrågerelaterade 

#5 F1 Miljöprofilering av företaget 4.00 0.957 
#13 F2 Krav från kunder 3.45 1.125 
#12 F3 Ger ökad konkurrenskraft på internationella 

marknader 
3.49 1.355 

#8 F4 Ger ökad konkurrenskraft på nationella 
marknader 

3.75 1.098 

Organisatorisk support 
#2 F5 Fullt stöd från högsta ledningen 4.17 1.014 
#15 F6 Energieffektiva system med modern och estetisk 

tilltalande design 
3.07 1.124 

#3 F7 Långsiktig energistrategi på företaget 4.17 0.978 
Produktionseffektivitet 

#1 F8 Lägre kostnad på grund av en minskad energi-
förbrukning 

4.34 0.759 

#6 F9 Mer produktiv personal till följd av bättre 
arbetsklimat 

3.98 0.987 

#4 F10 
Minskat underhåll och reparation av maskiner 

4.14 0.951 

#14 F11 Bättre visualisering av energi-förbrukning i 
realtid 

3.45 1.087 

Ekonomiska styrmedel 
#16 F12 Statliga subventioner 2.74 1.107 
#9 F13 Hot om stigande energi-priser 3.74 1.004 

#7 F14 Höjda energiskatter 3.77 0.990 
Legala krav 

#10 F15 Nuvarande legala krav 3.67 1.003 
#11 F16 Förväntningar om förändrade legala krav 3.62 0.985 

Note 1: Drivkrafterna och energi-intensiteten rankades på en Likert skala 1-5 där 1 
representerade ”oviktig” och 5 representerade ”väldigt viktig”. Det minsta värdet i skalan som 
användes var 1 och det högsta var 5. Vinsten kunde rankas på en skala från 1-4 där 1 = ”vinst de 3 
senaste åren”, 2 = ”vinst 2 av 3 senaste åren, 3 = ”vinst 1 av 3 senaste åren” och 4 = ”ingen vinst de 
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3 senaste åren”. Det minsta värdet i skalan för vinst som användes var 1 och det högsta var 4. ̅d = 
medelvärde av betyg för drivkraft, σ = standardavvikelse för drivkraft 
 
För att få ett djup i denna studien kommer analyser även göras på under- och slutleverantörer med 
avseende till deras energi-intensitet. I Tabell 7 presenteras därför även deskriptiva data för under- och 
slutleverantörer generellt, samt med uppdelning för deras energiintensitet. I denna data presenteras en 
olika stor skillnad för rangordningen av drivkrafterna mellan grupperna. F12 har ett medelvärde på 
under 3 för samtliga grupper medan F8 har ett medelvärde på över 4. Tabellen visar dock även att 
samtliga drivkrafter har en viss spridning mellan grupperna. För att få svar på om denna spridning 
faktiskt är statistiskt signifikant behöver Mann-Whitney U test göras. 
 
Tabell 7: Deskriptiv data för samtliga observationer med avseende till proximitet till slutkund och 
energi-intensitet 

 Underleverantör 
(30st) 

Slutleverantör 
(91st) 

Underleverantör 
låg energi-
intensitet 

(12st) 

Underleverantör 
hög energi-
intensitet 

(18st) 

Slutleverantörer 
med låg energi-

intensitet 
(42st) 

Slutleverantörer 
med hög energi-

intensitet 
(49st) 

ID 
            

F1 4.07 1.015 3.71 0.944 3.67 0.888 4.33 1.029 3.71 0.944 4.2 0.889 

F2 3.17 1.147 3.29 1.019 2.75 0.965 3.44 1.199 3.29 1.019 3.76 1.146 

F3 3.9 1.029 2.76 1.265 3.83 0.718 3.94 1.211 2.76 1.265 3.86 1.369 

F4 3.73 1.048 3.33 1.097 3.58 0.996 3.83 1.098 3.33 1.097 4.12 1.013 

F5 4.13 0.973 4.05 1.011 3.83 0.937 4.33 0.97 4.05 1.011 4.31 1.045 

F6 2.8 1.064 2.83 1.146 3.08 0.996 2.61 1.092 2.83 1.146 3.43 1.061 

F7 4.23 0.971 3.93 0.973 4 0.853 4.39 1.037 3.93 0.973 4.33 0.966 

F8 4.23 0.971 4.31 0.715 4.33 0.492 4.17 0.857 4.31 0.715 4.43 0.816 

F9 3.9 0.995 3.76 1.078 4 0.953 3.83 1.043 3.76 1.078 4.2 0.866 

F10 4.07 1.048 3.95 0.936 4.08 0.9 4.06 1.162 3.95 0.936 4.35 0.879 

F11 3.4 1.037 3.24 1.078 3.25 0.965 3.5 1.098 3.24 1.078 3.65 1.11 

F12 2.27 0.944 2.93 1.135 1.92 0.9 2.5 0.924 2.93 1.135 2.88 1.111 

F13 3.8 0.887 3.48 0.969 3.67 0.888 3.89 0.9 3.48 0.969 3.94 1.069 

F14 3.7 0.988 3.6 0.939 3.5 1.087 3.83 0.924 3.6 0.939 3.96 1.02 

F15 3.67 0.994 3.62 1.035 3.58 0.669 3.72 1.179 3.62 1.035 3.71 1 

F16 3.63 0.999 3.45 0.942 3.33 0.651 3.83 1.15 3.45 0.942 3.76 1.011 

 
I syfte att få en tydligare bild över vilka de topp fyra mest betydande drivkrafterna var för respektive 
kategori presenteras detta i Tabell 8. För samtliga grupper hamnar antingen F8 och/eller F7 på första 
plats vilket pekar på att ekonomiska drivkrafter uppfattas som väldigt viktiga. Övriga drivkrafter 
varierar lite i betydelse mellan grupperna, men för att studera om denna variation är statistiskt 
signifikant behöver, som nämnt ovan, Mann-Whitney U test göras. 
 
 

Note 2: Drivkrafterna och energi-intensiteten rankades på en Likertskala 1-5 där 1 
representerade ”oviktig” och 5 representerade ”väldigt viktig”. Det minsta värdet i skalan som 
användes var 1 och det högsta var 5.  ̅d = medelvärde av betyg för drivkraft, σ = standardavvikelse för 
drivkraft 
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Tabell 8: Rangordning av de topp 4 mest betydande drivkrafterna utifrån respektive grupp 

 

4.2 Drivkrafternas betydelse för underleverantörer vs 
slutleverantörer 

Utifrån en signifikansnivå på 0.05 avslöjar ett Mann-Whitney U test att det endast finns en signifikant 
skillnad mellan under- och slutleverantörer för drivkraft F10, som även är gulmarkerad i Tabell 9. 
Resterande drivkrafter hade en signifikans som var större än 0.05 vilket innebär att noll-hypotesen inte 
kan förkastas. Att noll-hypotesen inte kan förkastas betyder att det inte finns någon statistiskt 
signifikant skillnad för rangordningen av den drivkraften mellan under- och slutleverantörer för de 
studerade observationerna. Genom att beräkna den förklarade variansen, R2, med hjälp av Formel 1 
visade det sig att endast 6% av variansen i den beroende variabeln, F12, kan förklaras med den 
oberoende variabeln, proximitet till slutkund. 
 
Tabell 9: Resultat från Mann-Whitney U test, gulmarkerad rad visar på signifikant skillnad mellan 
grupperna 

ID 

 Drivkraft 
Mann-Whitney 
U Wilcoxon W Z 

Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

Förklarad 
varians 
R2 

F1 
Miljöprofilering av företaget 1268.5 5454.5 

-
0.614 0.539 

- 

F2 
Krav från kunder 1111 1576 

-
1.579 0.114 

- 

F3 
Bättre visualisering av energi-förbrukning i realtid 1311.5 1776.5 

-
0.333 0.739 

- 

F4 
Fullt stöd från högsta ledningen 1287 1752 

-
0.508 0.612 

- 

F5 Energieffektiva system med modern och estetiskt 
tilltalande design 1112 1577 

-
1.572 0.116 

- 

F6 
Långsiktig energistrategi på företaget 1291.5 5477.5 

-
0.476 0.634 

- 

F7 Lägre kostnad på grund av minska energi-
förbrukning 1189 1654 

-
1.167 0.243 

- 

Rankin
g 

Underleverantör 
(30st) 

Slutleverantör 
(91st) 

Underleverantör låg 
energi-intensitet 

(12st) 

Underleverantör 
hög energi-
intensitet 

(18st) 

Slutleverantörer 
med låg energi-

intensitet 
(42st) 

Slutleverantörer 
med hög energi-

intensitet 
(49st) 

ID Drivkraft ID Drivkraft ID Drivkraft ID Drivkraft ID Drivkraft ID Drivkraft 
1 F8/F7 Långsiktig 

energistrateg
i på 
företaget/ 
Lägre 
kostnad på 
grund av en 
minskad 
energi-
förbrukning 

F8 Lägre 
kostnad på 
grund av 
en minskad 
energi-
förbrukning 

F8 Lägre 
kostnad på 
grund av en 
minskad 
energi-
förbrukning 

F7 

Långsiktig 
energistrate
gi på 
företaget 

F8 Lägre 
kostnad på 
grund av 
en minskad 
energi-
förbrukning 

F8 Lägre 
kostnad på 
grund av 
en minskad 
energi-
förbrukning 

2 F5 Fullt stöd 
från högsta 
ledningen 

F5 Fullt stöd 
från högsta 
ledningen 

F10 Minskat 
underhåll 
och 
reparation av 
maskiner 

F5/F
1 

Fullt stöd 
från högsta 
ledningen/ 
Miljöprofileri
ng av 
företaget 

F5 Fullt stöd 
från högsta 
ledningen 

F1
0 

Minskat 
underhåll 
och 
reparation 
av 
maskiner 

3 F10/F
1 

Minskat 
underhåll 
och 
reparation av 
maskiner/ 
Miljöprofilerin
g av 
företaget 

F1
0 

Minskat 
underhåll 
och 
reparation 
av 
maskiner 

F9/F
7 

Mer 
produktiv 
personal till 
följd av 
bättre 
arbetsklimat 
/Långsiktig 
energistrateg
i på företaget  

F8 Lägre 
kostnad på 
grund av en 
minskad 
energi-
förbrukning 

F1
0 

Minskat 
underhåll 
och 
reparation 
av 
maskiner 

F7 

Långsiktig 
energistrat
egi på 
företaget 

4 F9/F3 Mer 
produktiv 
personal till 
följd av 
bättre 
arbetsklimat/ 
Ger ökad 
konkurrenskr
aft på 
internationell
a marknader 

F7 

Långsiktig 
energistrat
egi på 
företaget 

F3 Ger ökad 
konkurrenskr
aft på 
internationell
a marknader 

F10 Minskat 
underhåll 
och 
reparation 
av maskiner 

F7 

Långsiktig 
energistrat
egi på 
företaget 

F5 Fullt stöd 
från högsta 
ledningen 
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F8 Mer produktiv personal till följd av bättre 
arbetsklimat 1281 1746 

-
0.531 0.596 

- 

F9 
Minskat underhåll och reparation av maskiner 1320 1785 

-
0.289 0.773 

- 

F10 
Statliga subventioner 932 1397 

-
2.697 0.007 

0.060 

F11 
Hot om stigande energi-priser 1338 5524 

-
0.171 0.864 

- 

F12 
Höjda energiskatter 1291.5 1756.5 

-
0.464 0.643 

- 

F13 Ger ökad konkurrenskraft på internationella 
marknader 1087 5273 

-
1.718 0.086 

- 

F14 Ger ökad konkurrenskraft på nationella 
marknader 1337.5 1802.5 

-
0.173 0.863 

- 

F15 
Nuvarande legala krav 1350 1815 

-
0.094 0.925 

- 

F16 
Förväntningar om förändrade legala krav 1343 1808 

-
0.138 0.89 

- 

Note 3: Förklarad varians beräknas med hjälp av Formel 1, där N=121 
 

4.3 Drivkrafternas relativa betydelse avhängigt energi-
intensitet 

 
Resultatet av robust testerna som gjordes med hjälp av Mann-Whitney U tester, som presenteras i 
Tabell 10, visar att det finns en signifikant skillnad mellan grupperna för drivkraft F1-4, F6-7, F9-10 
och F13 med avseende till signifikansnivån 0.05. Samtliga drivkrafter med signifikant skillnad i 
betydelse mellan slutleverantörer med hög respektive låg energi-intensitet har i Tabell 10 markerats 
med gul eller orangefärg. Vidare gjordes även ett Mann-Whitney U test på under- och slutleverantörer 
med hög energi-intensitet. Resultatet av det testet visade att drivkraft F6, som är orangemarkerad i 
tabell Tabell 10, var den enda drivkrafter som hade en signifikant skillnad mellan dess två grupper. 
Värdena för detta test presenteras i samma tabell, dock i parenteser.  
 
Med hjälp av Formel 1 beräknas även den förklarade variansen för både Tabell 10 och Tabell 11. I 
Tabell 10 låg den förklarade variansen mellan 4%-6% för alla signifikanta drivkrafter förutom F4 och 
F3 som hade ett värde på 13%-15%. Med detta menas att 13%-14% av variansen för F3 och F4 för 
slutleverantörer kan förklaras med hjälp av deras energi-intensitet. I samtliga fall är drivkrafterna 
starkare för slutleverantörer med hög energi-intensitet, vilket kan kontrolleras utifrån den deskriptiva 
data i Tabell 7. 

 
Tabell 10: Resultat från Mann-Whitney U test, de färgmarkerade rader visar de drivkrafterna som hade 
en signifikant skillnad mellan grupperna 

ID 

Drivkraft 
Mann-
Whitney U 

Wilcoxon 
W Z 

Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 

Förklarad 
varians 
R2 

F1 Miljöprofilering av 
företaget 724 1627 

-
2.573 0.01 

0.065 

F2 
Krav från kunder 747.5 1650.5 

-
2.321 0.02 

0.055 

F3 Ger ökad 
konkurrenskraft på 
internationella 
marknader 564 1467 

-
3.808 0 

0.151 

F4 Ger ökad 
konkurrenskraft på 
nationella 
marknader 591 1494 

-
3.636 0 

0.134 

F5 Fullt stöd från 
högsta ledningen 852 1755 -1.54 0.123 

- 

F6 Energieffektiva 
system med modern 
och estetiskt 
tilltalande design 

734.5  
(259) 

1637.5 
(430) 

-2.43 
(-2.675) 

0.015 
(0.007) 

0.06 
(0.099) 

F7 Långsiktig 
energistrategi på 
företaget 759.5 1662.5 

-
2.306 0.021 

0.050 
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F8 Lägre kostnad på 
grund av minska 
energi-förbrukning 894 1797 

-
1.194 0.232 

- 

F9 Mer produktiv 
personal till följd av 
bättre arbetsklimat 788.5 1691.5 

-
2.021 0.043 

0.04 

F10 Minskat underhåll 
och reparation av 
maskiner 759.5 1662.5 

-
2.303 0.021 

0.051 

F11 Bättre visualisering 
av energi-
förbrukning i realtid 802 1705 

-
1.872 0.061 

- 

F12 
Statliga subventioner 997.5 2222.5 -0.26 0.795 

- 

F13 Hot om stigande 
energi-priser 749 1652 

-
2.334 0.02 

0.055 

F14 
Höjda energiskatter 803 1706 

-
1.888 0.059 

- 

F15 Nuvarande legala 
krav 950 1853 

-
0.657 0.511 

- 

F16 Förväntningar om 
förändrade legala 
krav 832 1735 

-
1.657 0.097 

- 

Note 4: De gul- och orangemarkerade raderna visar de drivkrafterna vars betydelse skiljde sig mellan 
slutleverantörer med olika energi-intensitet. Den orangea raden, tillsammans med värdena i parentes, 
visar att det fanns en skillnad i betydelsen av denna drivkraften både för slutleverantörer med olika 
energi-intensitet men även för under-och slutleverantörer med hög energi-intensitet. 
 
54st respondenter jobbade på ett företag som hade en låg energi-intensitet och 67st respondenter 
jobbade på ett företag som hade en hög energi-intensitet. Genom att undersöka hur hela populationen, 
oberoende av slut- och underleverantörer, påverkas av företagets energi-intensitet visade det sig att 
variansen för 10/16 drivkrafter kunde förklaras, vilket illustreras i Tabell 11. Vad som bör noteras är 
att i Tabell 11 är det andra drivkrafter som har fått en signifikant skillnad jämfört med i Tabell 10. 
Vidare finns det även skillnader i den förklarade variansen vid de signifikanta fallen. Genom att 
beräkna den förklarade variansen visade det sig även att ca 10% av variansen i företagens uppfattade 
betydelse av F1 och F3-F4 kunde förklaras med hjälp av deras energi-intensitet. För de övriga 
drivkrafterna med signifikanta resultat kunde endas 3%-5% av variansen förklaras.  

Tabell 11: Resultat från Mann-Whitney U test, de gulmarkerade rader visar de drivkrafterna som hade 
en signifikant skillnad mellan låg och hög energi-intensiva företag 

ID 
Drivkraft 

Mann-Whitney 
U Wilcoxon W Z 

Asymp. Sig. (2-
tailed) 

Förklarad 
varians R2 

F1 
Miljöprofilering av företaget 1160.5 2645.5 -3.585 0 

0.094 

F2 
Krav från kunder 1332 2817 -2.576 0.01 

0.05 

F3 Ger ökad konkurrenskraft på 
internationella marknader 1087.5 2572.5 -3.873 0 

0.117 

F4 Ger ökad konkurrenskraft på 
nationella marknader 1181 2666 -3.429 0.001 

0.089 

F5 Fullt stöd från högsta 
ledningen 1481.5 2966.5 -1.852 0.064 

- 

F6 Energieffektiva system med 
modern och estetiskt 
tilltalande design 1514.5 2999.5 -1.59 0.112 

- 

F7 Långsiktig energistrategi på 
företaget 1303 2788 -2.848 0.004 

0.058 

F8 
Lägre kostnad på grund av 
minska energi-förbrukning 1657.5 3142.5 -0.873 0.383 

- 

F9 
Mer produktiv personal till 
följd av bättre arbetsklimat 1505 2990 -1.669 0.095 

- 

F10 Minskat underhåll och 
reparation av maskiner 1427.5 2912.5 -2.129 0.033 

0.033 

F11 
Bättre visualisering av energi-
förbrukning i realtid 1426.5 2911.5 -2.071 0.038 

0.033 
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F12 
Statliga subventioner 1751 3236 -0.314 0.754 

- 

F13 
Hot om stigande energi-priser 1362 2847 -2.454 0.014 

0.045 

F14 
Höjda energiskatter 1395.5 2880.5 -2.266 0.023 

0.038 

F15 
Nuvarande legala krav 1685 3170 -0.675 0.5 

- 

F16 
Förväntningar om förändrade 
legala krav 1402.5 2887.5 -2.217 0.027 

0.037 

 

 

4.4 Drivkrafternas betydelse avhängigt respondentens roll i 
företaget 

 
I Tabell 12 presenteras de topp 4 viktigaste drivkrafterna för hela populationen med avseende till 
respondentens roll i företaget. På grund av grupperna är för små kan inte skillnadernas signifikans inte 
testas. Endast antalet fastighetschefer och miljö/energi-ansvariga var tillräckligt stort för att kunna 
genomföra ett Mann-Whitney U test, och det testet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad 
för drivkrafterna mellan de två rollerna. Trots att signifikansen inte kunde testas för de övriga rollerna, 
bör det dock noteras att betydelsen av flertalet drivkrafter uppfattades väldigt olika, beroende på 
vilken roll respondenten hade i företaget. Fullt stöd från högsta ledningen (F5) som uppfattades vara 
en drivkraft med betydelsen 4.88 av Fabrikscheferna ansåg VD och vice-VD inte ha en större 
betydelse än 3.6. Detta är en drastisk skillnad som troligtvis hade kunnat ge signifikanta resultat om 
antalet respondenter i respektive grupp vore större.  
 
Tabell 12: Rangordningen av de topp 4 viktigaste drivkrafterna för hela populationen med avseende till 
respondentens roll i företaget 

Rank Ekonomi-
chef  
(7st) 

Fabriks-
chef  
(8st) 

Hållbarhets-
chef  
(5st) 

Inköps-
chef  
(6st) 

Projekt-
ledare  
(9st) 

Fastighets-
chef 
(27st) 

Teknik-
chef 
(7st) 

Miljö/energi-
ansvarig 
(23st) 

VD/vice-
VD 
(11st) 

#1 F5  
(4.29) 

F5  
(4.88) 

F10  
(4.4) 

F10  
(4.83) 

F10  
(4.44) 

F7  
(4.41) 

F7  
(4.43) 

F8  
(4.57) 

F1  
(4.35) 

#2 F8  
(4.29) 

F7  
(4.63) 

F2  
(4.2) 

F15  
(4.67) 

F1  
(4.22) 

F8  
(4.3) 

F11  
(4.43) 

F5  
(4.13) 

F8  
(4.25) 

#3 F13  
(4.29) 

F8  
(4.5) 

F16  
(4.2) 

F5  
(4.5) 

F5  
(4.11) 

F10  
(4.26) 

F8  
(4.29) 

F7  
(4.04) 

F9  
(4.1) 

#4 F14  
(4.14) 

F10 (4.38) F1  
(4) 

F8  
(4.5) 

F15  
(4.11) 

F1  
(3.93) 

F9  
(4.29) 

F1  
(3.74) 

F5  
(3.6) 

Note 5: Inom parentes presenteras medelvärdet av respektive drivkrafts betydelse med avseende till 
respondentens roll i företaget. ID används för enklare referens till samtliga drivkrafter 
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 
I detta kapitel diskuteras resultatet och analyseras utifrån det givna teoretiska ramverket och tidigare 
studier. Avsnittet börjar med en diskussion om resultatet av testerna och jämför sedan detta med 
resultaten från tidigare studier samt förklarar likheterna och skillnaderna utifrån det teoretiska 
ramverket. Avslutningsvis analyseras resultatet av kontrolltestet som gjordes i syfte att ge studien ett 
djup.  
 

5.1 Drivkrafternas relativa betydelse 
Det första delsyftet med denna studien var att bidra med kunskap om hur stora svenska 
tillverkningsföretag uppfattar den relativa betydelsen av drivkrafterna för fastighetstekniska 
investeringar. Tidigare studier har främst fokuserat på att kartlägga vilka drivkrafterna är, och hur 
olika viktiga de är. Rohdin och Thollander (2006), Thollander et al. (2007) och Rohdin et al. (2007) 
har i sina studier undersökt tillverkningsindustrin i Sverige och har alla tre kommit fram till att den 
absolut viktigaste drivkraften för företagen är ”Långsiktig energistrategi” (F7), en drivkraft som 
hamnade på tredje plats i min studie. Likt i Thollander och Ottossons (2008) studie där de undersökte 
den svenska papper- och massaindustrin, pekar även mitt resultat på att ”Lägre kostnader på grund av 
minskad energi-förbrukning” (F8) är den absoluta viktigaste drivkraften. Denna följs därefter av ”Fullt 
stöd från högsta ledningen” (F5) och ”Långsiktig energistrategi på företaget” (F7). Thollander och 
Ottosson (2008) studie skiljer sig däremot väldigt mycket från min, då de har studerat 40st principaler 
i den svenska papper- och massaindustrin, det är därför inte möjligt att med säkerhet stadga vad denna 
likhet beror på. Thollander et al. (2007) har däremot, likt min studie, undersökt den svenska 
tillverkningsindustrin som en helhet, men har fokuserat på små- och medelstora företag istället för 
stora företag. Skillnaden i deras resultat jämfört med mitt resultat kan dels bero på storleken av 
företagen som har undersökts men även antalet observationer som har gjort då min studie baseras på 
121st principalers svar medan Thollander et al. (2007) utgick ifrån 47st svar. Dessa studier har också 
gjorts med 8års mellanrum. Under denna tid kan företagens externa och interna förhållanden ha 
förändrats vilket kan reflekteras i deras uppfattning av drivkrafterna. Det är därför oklart om vad det är 
som avgör om företaget uppfattar drivkraft F7 eller F8 som den viktigaste drivkraften. 

 

5.1.1 Drivkrafternas relativa betydelse avhängigt proximitet till slutkund 
Det andra delsyfte med denna studie var att bidra till nuvarande forskningsområde kring företags 
drivkrafter för att genomföra energieffektiviseringar i fastighetstekniska system genom att studera om 
företagens proximitet till slutkund påverkade dessa drivkrafter. Studien avslöjade att proximitet till 
slutkund endast utgjorde en signifikant skillnad för drivkraften ”Statliga subventioner”, F12. Detta fall 
kunde företagens proximitet till slutkund förklara 6% av variansen för drivkrafternas betydelse. Detta 
pekar på att det inte är tillräckligt att endast studera proximitet till slutkund för syftet att få en bättre 
förståelse för vad det är som påverkar drivkrafternas betydelse. Det kan bero på att principalens 
konkurrenskraft på marknaden inte endast påverkas av antalet konkurrenter inom branschen då 
företagets energi-intensitet och storlek spelar även en avgörande roll (Trianni et al., 2016).  
 
Statliga subventioner, F12, var den enda drivkraften som hade en signifikant skillnad i dess betydelse 
mellan under- och slutleverantörer, där slutleverantörer uppfattade denna drivkraft som viktigare än 
vad underleverantörerna gjorde. Resultatet från denna studien kan därför med säkerhet tala för att för 
den population som har studerats i detta fallet var det viktigare för en principal som var en 
slutleverantör, än vad det är för underleverantörer, att den fastighetstekniska energieffektiviseringen 
de investerar i även medförde att företaget erhöll statliga subventioner. Utifrån Porters teori om vilken 
påverkan principalernas konkurrenssituation har på deras företagsstrategi så kan denna skillnad 
förklaras med att den höga konkurrensen som existerar inom slutleverantörernas branscher gör dem 
mer intresserade av subventioner än vad principaler som inte upplever det hotet är (Kenton, 2019a). 
Men min studie talar inte för att det faktiskt är så att principalerna upplever den internationella och 
nationella konkurrenssituationen olika beroende på deras proximitet till slutkund då det inte fanns 
någon statistiskt signifikant skillnad för de drivkrafterna mellan dessa två grupperna. Det är däremot 
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värt att notera att den internationella konkurrenskraften hade en signifikansnivå på 0.086, vilket inte är 
godkänt utifrån den satta konfidensgraden på 0.05, men fortfarande väldigt mycket närmare gränsen 
än vad de övriga drivkrafterna var. Det pekar på att om en större datainsamling hade skett så hade 
resultatet kanske visat att slutleverantörer upplever ett större hot från internationella konkurrenter än 
vad underleverantörer gör. Men för att kunna tala för detta med säkerhet krävs en högre statistisk 
signifikans på skillnaden. 
 
Utifrån resultatet för denna studien finns det därför inget belägg till att företagets position i 
försörjningskedjan, det vill säga deras proximitet till slutkund, kan förklara betydelsen för någon 
annan drivkraft än F12. Detta pekar bland annat på att principalernas behov av att miljöprofilera och 
kraven de får från kunderna inte skiljer sig i betydelse mellan under-och slutleverantörer. Utifrån 
litteraturstudien som gjordes fastställdes det att slutkunderna har blivit mer miljömedvetna och att de 
därför även ställer högre krav på företagen som tillverkar varorna de väljer att köpa (Castillo et al., 
2018). Det var däremot oklart om detta krav även påverkade övriga aktörer i försörjningskedjan, d.v.s. 
om slutleverantörer som upplevde dessa krav även ställde samma krav på sina leverantörer. Resultatet 
av denna studie visar att det inte finns någon skillnad i kundkrav mellan slut- och underleverantörer 
vilket betyder att kravet som slutkunderna ställer faktiskt följer med hela vägen i försörjningskedja till 
underleverantörerna. Resultatet går även mot Porters teori om att företagets konkurrenssituation på 
marknaden kan påverka de investeringsbesluten som fattas inom företaget (Magretta, 2012). Detta var 
aktuellt för denna studien då underleverantörer i regel konkurrerar med färre företag på marknaden än 
vad slutleverantörer gör. Faktumet att mitt resultat går mot Porters teori kan bero på att det inte är 
tillräckligt att endast studera principalens proximitet till slutkund då man gå miste om flera andra 
faktorer, så som vinst, energi-intensitet och geografiskt läge, som också kan påverka betydelsen av 
drivkrafter. 
 

5.1.2 Drivkrafternas relativa betydelse avhängigt andra betingelser 
Då proximitetens ensamma påverkan på skillnaderna i drivkrafternas betydelse mellan under-och 
slutleverantörer var marginell blir det därför intressant att ta analysen vidare för att se om betydelsen 
av drivkrafterna påverkas av företagets energi-intensitet. Till min kännedom har endast Trianni et al. 
(2016) undersökt hur företagets karaktäristik, så som storlek och energi-intensitet, kan påverka 
betydelsen av dessa drivkrafter. Resultatet av studien visar att ett företags energi-intensitet påverkar 
dess uppfattning av drivkrafternas betydelse, vilket även styrks av resultatet från denna studie när 
slutleverantörerna studerades närmare. Det är däremot intressant att Trianni et al. (2016) studie på små 
och medelstora tillverkningsföretag i norra Italien har visat att principaler som har en låg energi-
intensitet generellt sett uppfattade drivkrafterna som starkare än vad principaler med hög energi-
intensitet gjorde. Resultatet av mina tester visade raka motsatsen, då de drivkrafter som hade en 
signifikant skillnad mellan grupperna hade i samtliga fall en högre betydelse för företag med hög 
energi-intensitet än låg. Orsaken till denna skillnad kan vara flera då ett antal faktorer skiljer dessa två 
undersökningar åt. Trianni et al. (2016) studerade små och medelstora tillverkningsföretag i norra 
Italien medan min studie fokuserade på stora tillverkningsföretag i Sverige. Följaktligen implicerar 
detta att företagens storlek och geografiska läge kan påverka deras uppfattning av drivkrafternas 
betydelse. Detta kan bero på att nationella och internationella konkurrenssituationer så väl som legala 
krav och kundkrav ser annorlunda ut.  
 
Skillnaden kan även förklaras med att principaler med en hög energi-intensitet upplever en mer 
pressad konkurrenssituation då deras energi-kostnader är högre (Kenton, 2018b). Även betydelsen av 
drivkraften för den nationella och internationella konkurrenskraften var högre för principaler med hög 
energi-intensitet. Kravet från kunderna har ökat i Sverige i samband med en ökad miljömedvetenhet 
bland befolkningen (Naturvårdsverket, 2018), vilket även förklarar den signifikanta skillnaden i 
betydelsen av drivkrafterna för krav från kunder (F2) och miljöprofilering av företag (F1) mellan 
principaler med låg och hög energi-intensitet. Detta resultat implicerar antingen att kunderna har högre 
krav och förväntningar på företag som är energi-intensiva, eller att dessa företag upplever att de 
påverkas mer av dessa kraven. 
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Genom att dela upp respondenterna i min data utefter deras proximitet till slutkund och energi-
intensitet visade det sig dock att underleverantörer i populationen jag studerade uppfattade att både F8 
och F7 är de viktigaste drivkrafterna. Trots att för få observationer gjordes för att kunna göra 
statistiska test på underleverantörer med avseende till deras energi-intensitet är det ändå intressant att 
uppmärksamma att underleverantörer med låg energi-intensitet uppfattade F8 som den viktigaste 
drivkraften medan underleverantörer med hög energi-intensitet uppfattade F7 som den viktigaste. Men 
på grund av det låga antalet svar från underleverantörer var det inte möjligt att studera om denna 
skillnad faktiskt är statistiskt signifikant. För slutleverantörer var dock F8 den absolut viktigaste 
drivkraften, oavsett energi-intensitet.  
 
När skillnaderna i drivkrafternas betydelse studerades mellan slutleverantörer med hög- respektive låg 
energi-intensitet visade min analys att skillnaden för 9 av 16 drivkrafter kunde förklaras med hjälp av 
denna betingelsen. Det bör dock noteras att de drivkrafterna som gav signifikanta resultat när energi-
intensiteten undersöktes för slutleverantörer var inte de samma som när energi-intensiteten 
undersöktes för hela populationen. Resultatet går i detta fall i enlighet med Porters teori som förklarar 
det med att skillnaden beror på att företagen påverkas av olika konkurrenssituationer och har därför 
även en olika stark förhandlingsstyrka i förhållande till kunden (Magretta, 2012). När under- och 
slutleverantörer med hög energi-intensitet analyserades visade dock resultaten återigen att skillnaden 
endast var betydande för en drivkraft, nämligen ”Energieffektiva system med modern och estetiskt 
tilltalande design”, F6.  
 
Då underleverantörer ställs mot slutleverantörer pekar således resultaten på att företagets proximitet 
till slutkund inte har någon betydelse för deras uppfattning av drivkrafterna, vilket inte är i linje med 
Porters teori (Magretta, 2012). Men då resultatet av analysen med avseende till energi-intensitet 
skiljde sig mellan slutleverantörer och den totala populationen indikerar detta istället att det faktiskt 
kan finnas en skillnad med avseende till företagets proximitet till slutkund, vilket är i linje med Porters 
teori (ibid).  
 
Dessa paradoxala resultat kan orsakas av flera skäl. Dels kan det vara på grund av att min uppdelnings 
metodik för under- och slutleverantörer inte var tillräckligt exakt. Det är möjligt att bättre teknik 
behöver användas vid uppdelning av slutleverantörer och underleverantörer. Men det kan även vara 
möjligt att denna skillnad som illustreras i mitt resultat beror på någon annan betingelse, som inte har 
tagits hänsyn till i min analys. Respondenten som svarar på enkäten gör självklart detta utifrån sitt eget 
perspektiv, vilket således genomsyras av den roll han/hon har i företaget. Trots att antalet respondenter 
i respektive roll var för få för att kunna göra något signifikanstest på resultatet bör det ändå noteras att 
det var möjligt att se stora skillnader mellan hur olika roller uppfattade drivkrafternas betydelse. Det är 
finns därför motivering till att skillnaderna i drivkrafterna även påverkas av respondentens roll i 
företaget och hans/hennes perspektiv. Detta är i enlighet med agent-principalteorin som menar att 
individen agerar utifrån egenintressen och strävar efter att maximera sin egennytta (Eisenhardt, 1988). 
Respondentens egenintressen påverkas följaktligen av hans/hennes roll i företaget vilket således även 
synliggörs i deras uppfattning av drivkrafternas betydelse. Det är följaktligen möjligt att orsaken till 
dessa paradoxala resultat är på grund av att respondenterna har haft olika roller i företagen. 
 

5.2 Analys av resultat utifrån agent-principalteorin 
För att säkerställa att en god relation upprätthålls mellan agenten och principalen kan agenten därför 
dra nytta av resultatet från denna studie för att utifrån principalens företagskaraktäristik kunna 
kartlägga vilka drivkrafter de värdesätter högst. Resultatet av denna studien visar att agenter som 
marknadsför energieffektiva fastighetstekniska system bör fokusera på att främst presentera hur 
mycket lägre energiförbrukning investeringen kommer medföra. Det är även viktigt att motivera 
företagets högsta ledning och relatera investeringen till deras långsiktiga energistrategi. Hade agenten 
velat anpassa kontraktet ytterligare bör hänsyn även tas till respektive principals energi-intensitet då 
detta påverkar deras incitament till att genomföra investeringen.  
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Genom att utforma ett kontrakt som fokuserar på just de drivkrafterna som principalen upplever vara 
viktigast och hur investeringen adresserar dem kan en god agent-principalrelation skapas. Utifrån 
denna studiens resultat bör agenterna fokusera på att lyfta fram fördelarna investeringen medför som 
är kopplade till drivkrafterna F1-4, F7, F10-11, F13-14 och F16 då de bygger en relation med 
principaler med hög energi-intensiv produktion. Vidare bör en effektiv riskhanteringen av de 
viktigaste drivkrafterna genomföras av agenten för att på ett smidigt sätt kunna minska på den oro som 
principalen kan ha då de överväger på att genomföra en investering.  
 
Agenten kan dock inte bära risken för samtliga drivkrafter. De fyra viktigaste drivkrafterna 
var ”Minskad kostnad till följd av lägre energiförbrukning” (F8), ”Fullt stöd från högsta ledningen” 
(F5), ”Långsiktig energistrategi” (F7) och ”Minskat underhåll och reparation av maskiner” (F10). 
Drivkrafter så som F7 och F5 är drivkrafter vars risker principalen måste bära. Agenten behöver 
däremot inte vara passiv utan kan med hjälp av förstudier identifiera vilka långsiktiga energistrategier 
företaget har och på vilket sätt de kan motivera högsta ledningen, för att på så sätt kunna genomföra en 
effektiv marknadsföring som slutligen resulterar i en försäljning av investeringen. 
 
Drivkrafterna F8 och F10 är däremot drivkrafter vars risker agenten kan bära, eller dela på, 
tillsammans med principalen. Båda drivkrafterna är däremot beroende av hur mycket användning 
principalen använder systemet då energikostnaderna och slitaget ökar i samband med en ökad 
användning. Det finns dock möjlighet för agenten att bära en dela av risken för att dessa drivkrafter 
inte uppfylls. 
  
I kontraktutformningen kan F8 risk-hanteras genom att agenten uppger en garanti på hur stor 
kostnadsbesparing principalen kan förvänta sig i samband med investeringen. Skulle denna garanti 
inte kunna hållas kan det i kontraktet stadgas att agenten i sådana fall kommer dela på de kostnaderna 
som överstigit garantin. Detta ger principalen en trygghet till att agenten incitament med investeringen 
ligger i enlighet med deras – det vill säga att minska på energikostnaderna. Det kan således skapa en 
tryggare agent-principalrelation där principalen kan lita på att de båda strävar efter samma mål (Jensen 
and Meckling, 1976). 
 
Agenten har är även möjligt att risk-hantera F10, dock ur med hjälp av andra strategier. I de fall där 
principalen är oroliga över om kostnaderna relaterade till reparation och underhåll av systemet faktiskt 
kommer att minska i samband med denna investering kan agenten hyra ut systemet – istället för att 
sälja det. Detta medför att agenten bibehåller ansvaret att underhålla och reparera systemet om det 
skulle haverera. Risken att denna kostnaden uppstår för principalen försvinner då totalt, vilket kan 
medför att de följaktligen känner sig tryggare till att faktiskt genomföra investeringen. 
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6 SLUTSATS OCH FRAMTIDA FORSKNING  
Detta kapitel förklaras den övergripande slutsatsen tillsammans med dess implikationer och studiens 
begränsningar. Kapitlet avslutas med förslag på vilka infallsvinklar framtida forskning kan anamma 
för att vidare bidra till detta forskningsområde. 
 

6.1 Sammanfattning 
Det första delsyftet med denna studien var att bidra med till det nuvarande kunskapsgapet för den 
relativa betydelsen av drivkrafterna för stora svenska tillverkningsföretag till att investera i 
fastighetstekniska investeringar. Det andra delsyftet med denna studien var att studera om dessa 
företagens proximitet till slutkund påverkar deras incitament till att genomföra investeringarna. Detta 
var ett intressant forskningsområde på grund av flera skäl. Det första skälet är att stora 
tillverkningsföretag står för stora delar av världens koldioxidutsläpp (Rohdin and Thollander, 2006), 
det finns således ett behov för dessa företag att energieffektivisera. Det andra skälet är att dessa 
företag påverkas i Sverige av kravet på energi-kartläggningar (Riksdagen, 2014), vilket kan resultera i 
att de har andra incitament till att genomföra dessa investeringar jämfört med mindre företag. 
Nästföljande skäl motiverar varför just energieffektiviseringar i stödverksamheten bör studeras. Det 
tredje skälet är att energieffektiviseringar i stödverksamheten är generiska och kan implementeras i 
samtliga stora tillverkningsföretag oavsett bransch. Denna investeringstyp möjliggör därför en bredare 
studie där flera branscher kan inkluderas, vilket var nödvändigt för att kunna undersöka skillnaderna 
mellan företag med olika proximitet till slutkund. Det fjärde och sista skälet för detta 
forskningsområde är att det i nuläget råder en avsaknad av studier för stora svenska 
tillverkningsföretag med avseende till drivkrafter för denna typen av investeringar. 
 
Frågeställningarna för denna studie blev följaktligen ”Vilka är de viktigaste drivkrafterna för stora 
svenska tillverkningsföretag att genomföra en energieffektiv fastighetsteknisk investering?” och ”Hur 
skiljer sig den relativa betydelsen av dessa drivkrafter med företagets proximitet till slutkund?”. 
Genom en enkätundersökning som skickades ut per mail skedde en datainsamling på 121 valida svar. 
Mann-Whitney U test genomfördes på denna data för att besvara frågeställningarna, samt genomföra 
robust tester. Robust testerna gjordes i syfte att undersöka om/hur andra betingelser än proximitet till 
slutkund kunde påverka betydelsen av drivkrafterna. 
 
Resultatet av testerna visade att de viktigaste drivkrafterna för stora tillverkningsföretag som står 
inför valet att genomför energieffektiva fastighetstekniska investering är ”Lägre kostnader på grund av 
minskad energi-förbrukning” (F8), ”Fullt stöd från högsta ledningen” (F5) och ”Långsiktig 
energistrategi på företaget” (F7). Vidare analys visade att det endast finns en skillnad för den relativa 
betydelsen av just dessa drivkrafterna med avseende till företagets proximitet till slutkund för 
drivkraften ”Statliga subventioner” (F12). Robust testerna visade även att rangordningen av 
drivkrafterna kan påverkas av företagets energi-intensitet, där de företag som hade hög energi-
intensitet upplevde drivkrafterna som viktigare än de med låg. Den insamlade data indikerar även att 
respondentens roll i företag kan ha en betydelse för deras uppfattning av drivkrafternas betydelse. Men 
på grund av för låg svarsfrekvens kunde signifikansen i dessa skillnader inte prövas.  
 
Analys av detta resultatet visar att företagens proximitet till slutkund endast kan förklara skillnaden i 
betydelsen av en drivkraft vilket kan bero på att det finns flera andra faktorer som kan påverka denna 
betydelsen. Analysen visar att konkurrenssituationen påverkas starkare av hur energi-intensiv 
företagets verksamhet är än hur nära slutkunden de befinner sig i försörjningskedjan. Vidare 
indikerade resultatet av denna studien även att företag med olika proximitet till slutkund inte upplever 
olika starka krav från sina kunder, något som tidigare har varit oklart. Utifrån agent-principal teorin 
analyseras detta resultat genom att dels lyfta fram hur agenten kan ta nytta av studiens upptäckte; och 
dels genom att analysera hur de viktigaste drivkrafterna kan risk-hanteras mellan agenten och 
principalen. 
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6.2 Praktiska implikationer 
Den rangordning som drivkrafterna fick i denna studie visar att principaler överlag uppfattar de 
organisatoriska och ekonomiska drivkrafterna som de viktigaste för att investera i energieffektiva 
fastighetstekniska system. Studien implicerar att en agent som säljer energieffektiva investeringar bör 
ta hänsyn till just dessa drivkrafterna för att på så sätt kunna utforma en effektiv marknadsföring. 
Rangordningen av dessa drivkrafter implicerar även att det finns vissa faktorer som är viktigare än 
andra för principalerna, vilket agenter bör ta hänsyn till när de utformar ett kontrakt. Genom att lyfta 
fram och risk-hantera just de faktorerna i kontraktet kan principalen känna sig trygg i att deras 
intressen ligger i fokus och att det sker en trygg handel (Chen, 2018).  
 
Betydelsen av dessa drivkrafter hade i 15 av 16 fall ingen signifikant skillnad mellan 
underleverantörer och slutleverantörer. Endast i fallet för ”Statliga subventioner” (F12) fanns det en 
signifikant skillnad mellan grupperna. Detta innebär att skillnaden i principalernas uppfattning av 
drivkrafternas betydelse inte endast kan förklaras med hjälp av dess avstånd till slutkund. En analys av 
energi-intensitetens betydelse för rangordningen av drivkrafterna för slutkunder visade att detta var en 
faktor som kunde förklara fler skillnader än vad proximiteten till slutkund kunde göra. Det implicerar 
att karaktäristiken av företagets interna produktion har en större betydelse för hur drivkrafterna 
uppfattas än vad avståndet till slutkund har. Resultatet talar för att kraven slutkunderna ställer på 
slutleverantörerna även påverkar underleverantörerna då det inte fanns en skillnad mellan hur slut- och 
underleverantörer uppfattar betydelsen av ”Krav från kunder” (F2).  
 

6.3 Begränsningar av studien 
Det teoretiska perspektivet som användes i denna studie var agent-principalteorin. Denna begränsning 
bidrog till att studien fokuserade på relationen mellan köparen och säljaren. Detta ledde till att andra 
aspekter inte belyste på samma sätt som det hade gjort om ett annat teoretiskt perspektiv hade valts. 
 
I studien har fokuserat legat i drivkrafterna till att genomföra energieffektiva investeringar utan att ha 
tagit hänsyn till barriärerna som existerar. Detta var ett medvetet val som gjordes med syfte att 
fokusera på drivkrafter för att bidra med specifik kunskap inom just det området, men ur ett annat 
perspektiv kan det argumenteras för att denna avgränsning begränsar studien från att få en helhetsbild 
av forskningsområdet. Att även studera barriärer hade däremot lett till en större studie och en mer 
omfattande enkät vars längd hade kunnat resultera i ett lägre antal deltagare i studien.  
 
Endast stora tillverkningsföretag i Sverige studerades i denna studien. Denna typ av företag är väldigt 
intressant på grund av deras höga energiförbrukning men även på grund av avsaknaden av forskning 
inom området. Dock klassas endast ca 4% av alla Sveriges företag som tillverkningsföretag 
(Allabolag, 2019b), och enbart en andel av dessa klassas som ”stora” företag. Denna studien ger därför 
en uppfattning om hur en viss typ av företag uppfattar drivkrafterna, utan att kunna säga något 
generellt om alla företag i Sverige.  
 
Även typen av energieffektiv investering som studerades i detta arbete begränsades till 
fastighetstekniska system i stödverksamheten, så som värme, belysning och ventilation (Lohman and 
Johansson, 2019). Trots att detta är en väldigt intressant typ av investering att undersöka så ledde det 
till en del problematik då en del respondenter upplevde att det var svårt att relatera till just denna typ 
av investering. De svarade på enkäten med att i deras verksamhet främst la fokus på den producerande 
verksamheten där investeringar i stödverksamheten inte prioriterades överhuvudtaget. Det visar att det 
faktiskt finns verksamheter som är väldigt ointresserade av att genomföra investeringar i 
stödverksamheten. En djupare analys på just dessa företagen hade kunnat avslöja mycket om hur 
företagens karaktäristik påverkar deras incitament till att genomföra investeringen.  
 
Respondenterna i denna studien var inte nödvändigtvis principaler som har gjorde denna typen av 
investering utan det var principaler som hade kunnat tänka sig genomföra investeringen. Alltså baseras 
denna studie på attityddata, då principalernas attityder gentemot energieffektiva system studerades. 
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Det är möjligt att drivkrafterna hade rangordnats annorlunda om studien istället endast fokuserade på 
principaler som faktiskt har genomfört en sådan investering. Analyserna av resultatet för denna studien 
utgår ifrån den data som samlades in från en specifik population. Det är således möjligt att resultatet 
av en annan population av stora svenska tillverkningsföretag inte ligger i linje med detta resultatet. 
Vidare begränsas även denna undersökning till hur principalerna uppfattar drivkrafterna ”idag” där 
ingen hänsyn har tagits till hur detta kan förändras i framtiden i samband med bland annat ny 
teknologi.  
 
Företagen som har studerats har klassats som antingen under- eller slutleverantörer, vilket är en väldigt 
generaliserad indelning av hur försörjningskedjan ser ut i verkligheten. Denna gruppering var lämplig 
för frågeställningen i denna studien men det kan argumenteras för att den är för generell och kan 
därför gå miste om viktiga skillnader inom grupperna. 
 

6.4 Förslag på fortsatt forskning 
Denna studie har endast studerat principalernas drivkrafter till att genomföra energieffektiva 
fastighetstekniska system. Genom att även ta hänsyn till barriärer kan fortsatt forskning bidra med en 
tydligare bild av vilka faktorer som påverkar beslutet för om en investering i stödverksamheten ska 
genomföras eller ej. Vidare hade det även varit intressant om företag av annan storlek och bransch 
studerades. En liknande studie som denna, men av andra typer av företag, kan ge ytterligare kunskap 
om hur företagens karaktäristik påverkar principalernas uppfattning av drivkrafternas betydelse.  
 
Huvudsyftet med min studie var att studera skillnaderna i betydelse av drivkrafter mellan 
slutleverantörer och underleverantörer, analysen avslöjade dock att det även kan finnas 
nyansskillnader inom dessa grupper. Ett sätt att studera olika företag hade därför kunnat vara att dela 
upp under- och slutleverantörer i mindre grupper utifrån deras vinst, eller det totala antalet anställda i 
den berörda enheten. Alternativet är dela upp försörjningskedjan i fler grupper än endast 
underleverantörer och slutleverantörer då detta hade det är möjligt att min uppdelning av 
försörjningskedjan var för generell. Ett annat alternativ är att inte genomföra uppdelningen av under- 
och slutleverantörer och istället fokusera på hur företagets vinstnivå, antalet anställda i den berörda 
enheten och respondentens roll i företaget påverkar den uppfattade betydelsen av drivkrafterna. 
 
Min studie avslöjade även att ett fåtal företag inte var intresserade av att genomföra investeringar i 
stödverksamheten överhuvudtaget. Via en kvalitativ studie av just dessa företag hade man kunnat 
bidra med mer kunskap om vad anledningen är till att de upplever så svaga incitament för att fullfölja 
dessa investeringar. 
 
Undersökningar av drivkrafterna för andra typer av investeringar, än energieffektiviseringar i 
stödverksamheten, är även intressanta då de hade möjliggjort en jämförelse av hur betydelsen av 
drivkrafter påverkas av investeringstypen i fråga. 
 
En annan möjlig inriktning för framtida forskning hade varit att studera företag som faktiskt har 
genomfört dessa investeringar. Det vill säga att inte fokusera på attityddata utan att istället studera 
vilka de faktiska drivkrafterna var då investeringen genomfördes. Vidare kan även denna studien göras 
med hjälp av andra teoretiska perspektiv eller en kombination av teoretiska perspektiv, istället för att 
endast fokusera på agent-principalteorin. Alternativa perspektiv kan vara diffusionsteorin eller Porters 
teori om femkraftsmodellen. Det sistnämnda teoretiska perspektivet användes i en begränsad 
utsträckning i denna studien. Genom att öka integrationen av detta perspektiv i en liknande studie kan 
ytterligare kunskap erhållas. Detta kan bidra med ytterligare kunskaper genom att belysa aspekter som 
agent-principalteorin går miste om. 
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APPENDIX A - ENKÄT 
Tabell 13: Struktur och utformning av enkäten som skickades ut till respondenterna 

ID Företagskaraktäristisk Svarskaraktär 
Fk1 Totalt antal anställda på företaget? (på ett ungefär) Fritt svarsfält 
Fk2 Uppskatta hur energi-intensiv Er typ av produktion är Likertskala (1–5) 
Fk3 Levererar Ni primärt till underleverantörer eller slutkunder? Flervalsfråga med två alternativ 

1. Underleverantör 
2. Slutkund 

Fk5 Hur många av de 3 senaste åren har Ert företag gått med vinst? Flervalsfråga med fyra alternativ 
1. Alla tre åren 
2. Två av tre år 
3. Ett av tre år 
4. Vi har inte gått med vinst de senaste 

tre åren 
Fk7 Vad är Din roll i företaget? Flervalsfråga med sju alternativ 

1. VD 
2. Vice-VD 
3. Fastighetschef 
4. Fabrikschef 
5. Ekonomichef 
6. Miljö/energiansvarig 
7. Annat 

Drivkraft 
F1 Miljöprofilering av företaget Likertskala (1–5) 
F2 Krav från kunder Likertskala (1–5) 
F3 Ger ökad konkurrenskraft på internationella marknader Likertskala (1–5) 
F4 Ger ökad konkurrenskraft på nationella marknader Likertskala (1–5) 
F5 Fullt stöd från högsta ledningen Likertskala (1–5) 
F6 Energieffektiva system med modern och estetisk tilltalande design Likertskala (1–5) 
F7 Långsiktig energistrategi på företaget Likertskala (1–5) 
F8 Lägre kostnad på grund av en minskad energi-förbrukning Likertskala (1–5) 
F9 Mer produktiv personal till följd av bättre arbetsklimat Likertskala (1–5) 
F10 Minskat underhåll och reparation av maskiner Likertskala (1–5) 
F11 Bättre visualisering av energi-förbrukning i realtid Likertskala (1–5) 
F12 Statliga subventioner Likertskala (1–5) 
F13 Hot om stigande energi-priser Likertskala (1–5) 
F14 Höjda energi-skatter Likertskala (1–5) 
F15 Nuvarande legala krav Likertskala (1–5) 
F16 Förväntningar om förändrade legala krav Likertskala (1–5) 
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APPENDIX B – UNDER- OCH SLUTLEVERANTÖRER 
 
 
Tabell 14: Antalet tillverkande företag inom slumpmässigt utvalda branscher som står 
slutkunden nära i försörjningskedjan, B-aktörer 

Bransch Antal företag 
Båt & Fartyg, tillverkning 668 
Elektronikindustri 934 
Hemelektronik, tillverkning 182 
Kläder & Textil, tillverkning 4151 
Möbler övriga, tillverkning 1113 
Smyckestillverkning 1165 
Tryckning av böcker 1853 
Verktyg & Redskap, tillverkning 544 
Kontors- & Butiksinred, tillverkning 304 
Spel- & Leksakstillverkning 255 
Medelvärde 1117 

Note 6: 10st slumpmässigt utvalda branscher som rimligtvis säljer sina varor direkt till slutkund 
(Allabolag, 2019a) 
 
 
 
Tabell 15: Antalet tillverkande företag inom slumpmässigt utvalda branscher som har ett stort avstånd 
från slutkunden i försörjningskedjan, A-aktörer 

  

Bransch Antal företag 
Cementtillverkning 11 
Farmaceutiska basprodukter, tillverkning 22 
Färgämnen, tillverkning 11 
Konstfiber, tillverkning 10 
Mynttillverkning 2 
Murbrukstillverkning 2 
Järnmalmsutvinning 14 
Saltutvinning 1 
Syntetiskt basgummi, tillverkning 3 
Uran- & Toriummalmutvinning 1 
Medelvärde 8 

Note 7: 10st slumpmässigt utvalda branscher som rimligtvis säljer sina varor till 
underleverantörer (Allabolag, 2019a) 
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APPENDIX C 
Tabell 16: Skillnaden i uppfattningen av drivkrafter för under- och slutleverantörer med hög 
energi-intensitet 

ID 
Drivkrafter 

Mann-
Whitney U 

Wilcoxon 
W Z 

Asymp. Sig. (2-
tailed) 

F1 Miljöprofilering av företaget 385 1610 -0.86 0.39 
F2 Krav från kunder 371 542 -1.027 0.304 
F3 Ger ökad konkurrenskraft på internationella marknader 438.5 609.5 -0.037 0.97 
F4 Ger ökad konkurrenskraft på nationella marknader 367.5 538.5 -1.108 0.268 
F5 Fullt stöd från högsta ledningen 432 603 -0.145 0.885 
F6 Energieffektiva system med modern och estetiskt tilltalande 

design 259 430 -2.675 0.007 
F7 Långsiktig energistrategi på företaget 413.5 1638.5 -0.438 0.662 
F8 Lägre kostnad på grund av minska energi-förbrukning 354.5 525.5 -1.36 0.174 
F9 Mer produktiv personal till följd av bättre arbetsklimat 353 524 -1.328 0.184 
F10 Minskat underhåll och reparation av maskiner 392 563 -0.765 0.444 
F11 Bättre visualisering av energi-förbrukning i realtid 400.5 571.5 -0.593 0.553 
F12 Statliga subventioner 357 528 -1.235 0.217 
F13 Hot om stigande energi-priser 412 583 -0.434 0.665 
F14 Höjda energiskatter 400.5 571.5 -0.603 0.547 
F15 Nuvarande legala krav 431 1656 -0.148 0.882 
F16 Förväntningar om förändrade legala krav 415.5 1640.5 -0.379 0.705 
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