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Slutrapport
Vilka hinder fö r energieffektivisering finns fö r små och
medelstora fö retag?
WSP har upphandlats fö r att sammanstä lla aktuell forskning och relevanta
rapporter/undersö kningar/artiklar/projekt som på olika sä tt behandlar hinder fö r
små och medelstora fö retag att bestä lla energitjä nster.
Som underlag till sammanstä llningen har en rad olika kä llor bearbetats. Underlaget
omfattar så vä l artiklar, som identifierat och beskrivit hinder ur ett vetenskapligt
perspektiv, som erfarenheter och slutsatser frå n konkreta å tgä rder och insatser inom
energieffektiviseringsområ det. I fö rsta hand har arbetet inriktats på nationella kä llor,
men ä ven nå gra internationella utblickar. Resultatet har av WSP sammanfattats i
rapporten "Hinder fö r att investera i energitjä nster fö r små och medelstora fö retag" (se
egen lä nk)
De hinder som sammanstä llts i studien, och som specifikt analyserat på marknaden fö r
energitjä nster, sammanfattas i tabellen nedan. Insatser i det planerade
genomfö randeprojektet adresserar dessa hinder.

Hinder

Specificering

Brist på kunskap

Brist på kunskap och medvetenhet om
energifrå gor och om fö retagets
energisituation
Brist på kunskap att upphandla
energitjä nster på rä tt sä tt.
Brist på kunskap hos leverantö rer
Det saknas transparens fö r
energitjä nsterna. Det upplevs som otydligt
vad tjä nsterna innefattar och hur de
prissä tts.
Energitjä nsterna ä r inte anpassade till
bestä llarnas behov
Bristande fö rtroende fö r
energitjä nsteleverantö rer

Brister i affä rsmodellerna

Brist på fö rtroende

Hur ska upplä gget av genomfö randeprojektet se ut fö r att små och
medelstora fö retag ska intressera sig fö r insatsen och områ det?
Samarbete kommer att ske med redan på gå ende projekt dä r SMF på ett eller annat sä tt
deltar. Fö r de SMF som visat stort intresse, kommer seminarier att genomfö ras.
Insatser kommer ä ven ske fö r att vidarefö rmedlare, som i olika sammanhang mö ter
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SMF, har god kä nnedom om energitjä nster och de verktyg som arbetas fram inom
projektet. Dä rmed kan SMF nå s av information och kunskap om energitjä nster i de
sammanhang de verkar och via befintliga kanaler och kontakter.
Inledningsvis i projektet kommer en analys att genomfö ras av bestä llarnas verkliga
behov av energitjä nster. Insatser fö r att stimulera utvecklingen av anpassade
energitjä nster kommer dä refter att ske. Okad tillgå ng på energitjä nster som ä r
anpassade efter fö retagens behov bö r ö ka fö retagens intresse fö r områ det.

Vilka aktiviteter och insatser behö ver ingå i ett genomfö randeprojekt fö r att de tä nkta må len och effekterna ska uppnå s på bä sta
sä tt?
Insatserna har planerats utifrå n de hinder som identifierats och erfarenheter frå n
tidigare arbete och dialoger och externa aktö rer. Projektet kommer ha en stor bredd och
arbeta fram en kunskapsmassa som kan anvä ndas av olika aktö rer på marknaden.
Fö rutom att insatser riktas direkt till bestä llare av energitjä nster kommer ä ven insatser
riktas till energitjä nsteleverantö rer, potentiella energitjä nsteleverantö rer och
vidarefö rmedlare. Denna bredd, med må nga aktö rer som vid projektslut kan sprida
kunskap, bedö ms skapa goda fö rutsä ttningar fö r att må l och effekter ska uppnå s.

Vilka organisationer och nyckelpersoner behö ver engageras och
knytas till genomfö randeprojektet?
Energieffektiviseringsfö retagen (EEF) kommer att knytas till projektet i form av
samverkanspart. Energimyndigheten bedö mer att en viktig komponent fö r att
leverantö rerna ska kunna skapa det fö rtroende som krä vs hos bestä llarna ä r att det
finns en fungerande branschorganisation fö r energitjä nsteleverantö rer. En
branschorganisation kan skapa en gemensam plattform fö r att samla leverantö rer och
fungera som en samtalspartner fö r bestä llarorganisationer.
Energieffektiviseringsfö retagen (EEF) samlar idag energitjä nsteleverantö rer med olika
bakgrund, t.ex. energiavdelningar frå n energibolag, EPC-fö retag och installatö rer, och
utgö r dä rfö r en lä mplig samverkanspart i projektet.

Resultatet
Må let med fö rstudien har varit att besvara ett antal definierade frå gestä llningar fö r att
kunna leda till ett genomfö randeprojekt. Fö rstudien har resulterat i en ansö kan om ett
samverkansprojekt inom områ det energitjä nster.
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