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Abstract 
The Energy consumption has a significant impact on the Swedish environmental goals, 

which the government is planning to achieve by the year 2020. Research tells us that 

80% of the industry's greenhouse gas emissions come from their energy use and it is 

therefore important that companies should review and rationalize their energy 

consumption. The case company, Gävle Hamn AB, wishes to create a sustainable 

improvement regarding their electricity consumption. No separate monitoring of the 

energy consumption is being done today. The consumption of energy is monitored only 

as a part of the total follow-up work.  

 

This study intends to investigate whether if and how operational KPIs and continuous 

improvement efforts can be used to reduce and report energy usage in Gävle Hamn 

AB´s commercial buildings. To answer the research question and the purpose of the 

study, a literature study, interviews from experts and benchmarking has been 

performed. Primary data and secondary data have been compiled and evaluated to 

identify what kind of KPIs, methods and systems for monitoring and reporting.  

 

The study shows the importance of strategically located data points for electricity 

consumption. This is to allow for correct measurement that shows the electricity 

consumption in the case company´s each building/facility. The current system for 

measuring energy consumption, mainly contributes to identifying the actual energy use, 

monitoring and reporting. The system with strategically located data points can provide 

the basis for future improvements with the goal of reducing energy consumption in the 

long term. This will also create an economic benefit and involve a lower environmental 

impact. This will also be a good incentive to meet the owner´s requirements from their 

strategic environmental program of reduced power consumption and in the long run also 

meet the higher goals from The Swedish environmental goals, which the Strategic 

environmental program is based from.  

 

Our hope is that the case company can benefit from our study in their work with 

business-related key performance indicators. Hopefully  it can provide opportunities for 

reducing energy consumption. This thesis has contributed a good insight to us how key 

performance indicators can be used internally in a company. 



 

 

 

Keywords: Key performance indicators KPI, Sustainable development, Energy 

consumption, Business related key performance indicators, Energy accounting, CSR.



 

 

 

Sammanfattning 
Energianvändningen har en betydande inverkan på de svenska miljömålen som önskas 

uppnås år 2020. Forskning säger att 80 % av industrins utsläpp av växthusgaser kommer 

från energianvändningen och det är därför viktigt att företag bör se över och 

effektivisera energiförbrukningen. Fallföretaget i denna studie, Gävle Hamn AB, önskar 

skapa ett långsiktigt och hållbart arbete med deras elförbrukning. Idag görs ingen 

separat uppföljning av elförbrukning, utan ses endast över som en del av 

uppföljningsarbetet.  

 

Syftet med denna studie ämnar utreda om och i så fall hur verksamhetsrelaterade 

nyckeltal och arbete med ständiga förbättringar kan användas för att minska samt 

redovisa energianvändning i Gävle Hamn AB:s industrifastigheter. För att besvara 

frågeställningen och syftet utfördes en litteraturstudie, intervjuer från sakkunniga samt 

benchmarking.  Primär- och sekundära data har sammanställts och utvärderats för att se 

vilka nyckeltal, arbetssätt samt system för uppföljning och rapportering som passar 

fallföretaget. 

 

Studien visar på vikten av strategiskt placerade datapunkter för elförbrukningen. Detta 

för att möjliggöra en korrekt mätning som visar elförbrukningen i varje 

byggnad/anläggning hos fallföretaget. Det nuvarande systemet för mätning av 

energiförbrukning, bidrar främst till att identifiera den faktiska energianvändningen. 

Systemet med strategiskt placerade elmätare kan ligga till grund för framtida 

förbättringar för mer korrekt mätning av elförbrukning med målet att minska 

förbrukningen på sikt. Detta kommer också att skapa en ekonomisk fördel samt 

innebära en lägre miljöpåverkan. Ett bra incitament för fallföretaget att uppfylla kraven 

från ägarna och dess strategiska miljöprogram för minskad energiförbrukning, samt 

även på sikt uppfylla de högre mål från de svenska miljömålen, vilka det Strategiska 

miljöprogrammet grundar sig på. 

 

Vår förhoppning är att fallföretaget kan dra nytta av vår studie i sitt arbete med 

verksamhetsrelaterade nyckeltal som kan ge möjlighet till minskad elförbrukning.   

 

Nyckelord: Nyckeltal, Hållbar utveckling, Energiförbrukning, Verksamhetsrelaterade 

nyckeltal, Energiredovisning, CSR. 



 

 

 

  



 

 

 

Förord 

Denna uppsats är ett resultat av ett examensarbete, 15 HP på Högskolan i Gävle. 

Projektet med titeln ” Verksamhetsrelaterade nyckeltal och ständiga förbättringar för 

energieffektivisering och rapportering i industrifastigheter.” har arbetats fram i 

samverkan med Gävle Hamn AB för att finna möjligheter för effektivisering av 

elförbrukning genom ett arbete med verksamhetsrelaterade nyckeltal samt ett arbete 

med ständiga förbättringar. 

Vi vill tacka Linda Astner HSM-chef på Gävle Hamn AB, för hennes engagemang och 

stöd. Tack även till Tomas Lundberg, Energitekniker på Gavlefastigheter AB, Kjell 

Jidemo, Energihandläggare Gävle Energi AB och Ida Johansson, Miljöstrateg Gävle 

Kommun som vi har varit i kontakt med under projektets gång. 

 

Vidare vill vi ge ett stort tack till examinator Lars Löfqvist och handledare Åsa Hadin 

för det stöd vi fått under tiden. 

 

Vår förhoppning med detta projekt är att det ska resultera i en möjlighet att skapa ett 

långsiktigt arbete med nyckeltal med möjligheter till god uppföljning och rapportering 

för en minskad elförbrukning i Gävle Hamn AB.  

 

 

Gävle 13 Juni 2014  

 

Malise Johansson  Mohamed Osman 
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1 Introduktion 

Miljöfrågor är idag ett hett diskussionsämne. Ammenberg (2012) påpekar att 

människans förändrade levnadssätt innebär en ökad materialanvändning och skapar ett 

mänskligt avtryck på vår miljö. Människan konsumerar och förbrukar naturens resurser 

i högre takt än naturen hinner återskapa (WWF, 2013). Den växande 

materialanvändningen resulterar i den expanderande industri som idag står för ca 37 % 

av växthusgasutsläppen. Worrell et al. (2009) påpekar att 80 % av industrins utsläpp av 

växthusgaser kommer från energianvändningen vilket innefattas industrin 

elförbrukning. Taneja et al. (2012) anser att växande miljöproblem såsom 

klimatförändring, global uppvärmning och föroreningar samt människans medvetenhet 

är drivkrafter för ett arbete mot hållbar utveckling. Begreppet Hållbar utveckling 

definieras som: "En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 

behov" (FN, 2013).  

 

Betydelsen av att integrera miljöfrågorna i samhället och inte bara utifrån statlig 

myndighet arbeta med miljöfrågorna påvisades genom Agenda 21, handlingsplan i FN:s 

miljö- och utvecklingskonferens beträffande hållbar utveckling i Rio de Janeiro år 1992. 

Miljöarbetet bör vara hållbart inom var och en av de tre dimensionerna som hållbar 

utveckling är uppbyggt av, nämligen ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet 

(Ammenberg, 2012). Brorson och Almgren (2009) menar att grunden till företagets 

miljöarbete till stor del handlar om påtryckning från stat och kommun men Pojasek 

(2010)  menar att lokala företag inte bara bör följa lagar och regler, de bör även ta ett 

socialt ansvar för den miljöpåverkan den egna verksamheten har på samhället samt 

ständigt arbeta för att förbättra miljöprestandan. Företag har tidigare endast fokuserat på 

den ekonomiska vinningen i ett förbättringsarbete enligt Bingel et al. (2002). Detta 

påpekar Brorson och Almgren (2009) har förändrats, företag idag är mer medvetna om 

miljöns betydelse och mer villiga att arbeta för en god miljö då det har visat sig att ett 

miljöarbete ofta innebär en ekonomisk vinning samt även skapar konkurrensfördelar. 

Statliga regleringar skapar sällan ett betydande miljöansvar enligt Shrivastava (1995), 

Williamson et al. (2006) menar att ett engagemang inför ett långsiktigt miljöarbete samt 

avsättning av resurser för ett miljöarbete är beroende av företagets värderingar och 
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kulturen i företaget. Vidare påpekar Williamson et al. (2006) att engagemanget 

vanligtvis uppstår först då det finns en efterfrågan eller krav från intressenter.  

 

Ett funktionellt verktyg för att förbättra miljöprestandan och skapa ett hållbart 

miljöarbete är enligt Bingel et al. (2002) nyckeltal. Catasús et al. (2008) menar att 

nyckeltal är ett verktyg som tydliggör och förenklar viktig information som ett företag 

önskar mäta och följa upp. På längre sikt kan nyckeltal för elförbrukning bidra till ett 

aktivt miljöarbete med möjligheter till kontroll och rapportering av den specifika 

energiförbrukningen, samt åtgärda och minska energikostnader.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka om och i så fall hur verksamhetsrelaterade 

nyckeltal och arbete med ständiga förbättringar kan användas för att minska samt 

redovisa energianvändning i Gävle Hamn AB:s industrifastigheter. Frågeställningen blir 

därmed: Hur kan Gävle Hamn AB arbeta med nyckeltal och ständiga förbättringar 

avseende energieffektivisering och energiredovisning? 
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2 Metod 

I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för detta arbete samt vilka metoder som har 

använts. Här tas även upp hur datainsamlingen har genomförts, bearbetats och 

analyserats samt arbetets validitet och reliabilitet. 

2.1 Genomförandet 

För att besvara syftet valde vi att göra en fallstudie. Enligt Eriksson och Wiedersheim-

Paul (2011) studeras i en fallstudie ett specifikt objekt såsom ett företag, en bransch 

eller en stad.  

För att besvara syftet har vi använt oss av en kvalitativ fallstudie som passar bäst när det 

krävs en djupare förståelse av ett fenomen (Dalen, 2008). Inom kvalitativ forskning 

hämtas vanligtvis data genom intervjuer, observationer eller insamling av data såsom 

tidigare forskning (Yin, 2013).  

Studien initierades genom att träffa fallföretaget, Gävle Hamn AB för en intervju där 

företaget bland annat beskrev varför de önskar sig arbeta med nyckeltal. Vi har även 

intervjuat Gävle Kommun, Gavlefastigheter AB, Göteborgs Hamn AB och Gävle 

Energi AB för att undersöka hur de arbetar med nyckeltal. En litteraturstudie har utförts 

för att undersöka vad tidigare forskning och litteratur redovisar kring ämnet nyckeltal. 

Tidigare forskning och studier studerades för att skapa input för metodval och 

tillvägagångssätt.   

2.2 Val av studien och fallföretag 

Miljöfrågor diskuteras flitigt i samhället, det börjar i hemmet, i skolan, på arbetsplatsen 

och i politiken. Många kurser i högskoleprogrammet Industriell Ekonomi vid 

Högskolan i Gävle behandlar miljöfrågor direkt eller indirekt. Företag bör alltid ta 

hänsyn till miljön vid till exempel beslut om ett nytt projekt, process-, produkt- eller 

verksamhetsutveckling. Brorson och Almgren (2009) hävdar att integrering av 

miljöfrågor i ett företag kan medföra ekonomisk vinning samt skapa 

konkurrensfördelar, vilket många företag är medvetna om. Vi menar att Gävle Hamn 

AB kan ha nytta av denna studie. Företaget Gävle Hamn AB har krav på sig att redovisa 

energiförbrukning per fastighet till ägaren Gävle Kommun, men också att minska sin 

elförbrukning. Problemet är dock att Gävle Hamn AB idag inte har någon funktionell 

uppföljning av energiförbrukningen.  
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Vi valde Gävle Hamn AB som fallföretag av många olika anledningar. En av 

anledningarna var att företaget med hjälp av denna studie skulle kunna minska sina 

energikostnader. Minskade kommunala energikostnader innebär höjda kommunala 

intäkter och i förläggningen mer pengar till nya satsningar i kommunen. Gävle Hamn 

AB kan även vara förebild för andra företag i kommunen genom att jobba för 

minskning av växthusgaser, vilka står för 80 % av industriers energiförbrukning 

(Worrell et al., 2009). Lyckas Gävle Hamn AB med att vara en förebild genom att 

minska sin energiförbrukning kan även konkurrensfördelar åstadkommas.   

Vi hoppas att denna studie kan bidra till att Gävle Hamn AB kan skapa ett långsiktigt 

och hållbart arbete med sin elförbrukning. Därmed har vi medverkat till en eventuell 

minskning av växthusutsläpp och en minskning av hamnens energikostnader.  

2.3 Fallstudie 

Yin (2007) har med hjälp av tabellen nedan beskrivit olika forskningsstrategier samt när 

och hur de kan användas. Det är tre betingelser som måste uppfyllas för att kunna välja 

rätt forskningsstrategi.  
Tabell 1. Beskrivning av forskningsstrategiers användning (Yin, 2007) 

Strategi Typ av 
forskningsfrågor 

Krävs kontroll 
av beteendet? 

Fokus på aktuella 
händelser? 

Experiment Hur, Varför? Ja Ja 

Survey Vilka, vad, var, hur 

många, hur mycket? 

Nej Ja 

Analys av källor Vilka, vad, var, hur 

många, hur mycket 

Nej Ja/nej 

Historisk studie Hur, varför? Nej Nej 

Fallstudie Hur, varför? Nej Ja 
 

Yin menar att typ av forskningsfrågor är den första betingelsen. Problemformuleringen 

är utgångspunkten för denna betingelse. Om en forskare till exempel har en ”varför 

fråga” då är tre strategier aktuella, nämligen ett experiment, en historisk studie och en 

fallstudie. Om respondenterna behöver påverkas bör ett experiment väljas. I annat fall är 

en historisk studie eller en fallstudie lämplig en eventuell forskningsstrategi.  
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I sista betingelsen avgörs om forskningen ska ha fokus på aktuella händelser eller inte. 

NEJ innebär att den lämpligaste forskningsstrategin är en historisk studie och om JA 

väljas en fallstudie.  

 

Vi har valt en fallstudie. Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) studeras i en 

fallstudie ett specifikt objekt såsom ett företag, en bransch eller en stad. Denna 

forskningsmetod innebär att forskaren ägnar sig åt respondenterna och gör en djupare 

undersökning för att förstå fenomen bättre. En forskare möter människor, stämningar 

och situationer som man känner igen i verkliga livet hävdar Eriksson och Wiedersheim-

Paul (2011). Inom psykologi, sociologi, statsvetenskap och socialt arbete har en sådan 

forskningsstrategi blivit allt vanligare (Yin, 2007). 

 

Vi valde denna forskningsstrategi eftersom vi behandlar hur- och varför-frågor. För att 

besvara uppsatsens frågeställning behöver vi först undersöka varför företag enligt 

forskning bör arbeta med nyckeltal och även undersöka vilka mål de företag som redan 

arbetar med nyckeltal har. Varför vill Gävle Hamn AB jobba med nyckeltal och 

ständiga förbättringar? Vad innebär förändringen för Gävle Hamn AB, både inom 

företaget och utåt mot sina intressenter? Vidare vill vi även undersöka hur Gävle Hamn 

AB kan arbeta med nyckeltal. Vi kommer att undersöka detta genom att analysera hur 

de av oss valda organisationerna har jobbat med frågan och vad tidigare forskning 

hävdar om konstruktion av nyckeltal och arbetet med ständiga förbättringar. 

2.4 Kvalitativ forskning 

En kvalitativ forskning har utförts. Målet med en kvalitativ forskning är att få en inblick 

i ett fenomen som rör situationer och människor i deras sociala verkligheter (Dalen 

2008). Yin (2013, sid 19) beskriver en kvalitativ forskning med fem utmärkande drag.  
 

• Studerar den mening som kan tillskrivas personernas liv under verkliga 

förhållanden. 

• Återger åsikter och synsätt hos de personer som ingår i studien. 

• Täcker in de sammanhang och omständigheter personerna befinner sig i. 

• Ger insikter om rådande eller framväxande begrepp som kan förklara mänskligt 

socialt beteende. 

• Strävar efter att använda många källor i stället för en enda typ av belägg. 
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Vi anser att en kvalitativ forskning passar för denna forskning då den kräver en djupare 

förståelse för ämnet nyckeltal och besvarar våra hur- och varför frågor. Vilka 

förändringar som krävs samt vilket resultat införandet av nyckeltal kan ge? Vi behöver 

också veta mer om Gävle Kommunens krav gentemot Gävle Hamn AB. Gällande de 

andra organisationer som vi intervjuat är det viktigt för oss att höra deras åsikter och hur 

de arbetar med nyckeltal i dagsläget. 

2.4.1 Relevanta datainsamlingsmetoder i en kvalitativ forskning 

Relevanta typer av datainsamling i en kvalitativ forskning är enligt Yin (2013).  
 

• Intervjuer 

• Observationer 

• Insamling och granskning 

• Känslointryck.  

 

En intervju är ett språk som sker muntligt mellan två individer där de samtalar om ett 

beteende, en handling eller ett minne. En observation är däremot en icke-verbal 

kommunikation där människors gester, socialt samspel eller fotografier studeras. 

Insamling är inhämtade material såsom dokument, tryckt material, teckningar och 

arkivmaterial. Med känslointryck menas forskarens beskrivning av omgivningen såsom 

en bullrig eller kall/varm arbetsplats, men även data om beteende av en grupp 

människor (Yin, 2013). 

 

Yin (2013) menar dock att var och en av dessa datainsamlingsmetoder har sina 

begränsningar och därför bör komplettera varandra. En forskare som enbart använder 

sig av intervjuer som datainsamlingsmetod kommer troligen inte kunna göra en 

djupanalys. De fåtal som intervjuas talar om sin egen uppfattning och därmed kommer 

en forskare inte att med säkerhet kunna känna till den verkliga händelsen. Därför kan till 

exempel en observation användas som hjälpmedel för att komplettera de uttalade orden. 

Det är även svårt att endast genomföra observationer med fokus på människornas 

beteende eller miljö, vilket kan leda till att en forskare inte får deltagarens uppfattning 

om händelse. Vidare hävdar Yin (2013) att en forskare kan påverka deltagarna oavsett 

hur diskreta observationerna är och därför kan skriftliga insamlade data vara till hjälp 

för att göra en korrekt bedömning av händelsen. Data om känslointryck bör noteras med 

tid och plats då dessa kan ge bättre förståelse vid datainsamling i en senare tidpunkt. 
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Vår empiri kommer till största delen bestå av intervjuer och insamlade dokument. Dessa 

två metoder anser vi kompletterar varandra. Genom att lyssna på deltagarna och studera 

tidigare forskning och andra dokument, ges en möjlighet att göra en rättvis analys i 

denna studie. 

2.5 Datainsamling 

Datainsamling kan ske på olika sätt och kan bidra med olika typer av information.  

Arbnor och Bjerke (1994) beskriver olika tekniker för att samla in data - primärdata och 

sekundäradata. Primärdata är information som forskaren själv samlar in till exempel 

genom intervjuer. Sekundärdata innebär tidigare forskning, data som insamlats av andra 

i ett annat syfte. Arbnor och Bjerke (1994) påpekar att problemet med sekundärdata är 

att informationen kan utgå från andra sammanhang eller andra definitioner. Det är 

därför viktigt att noga förklara hur datainsamlingen gått till. 

 

I denna fallstudie har vi använt oss av båda primär- och sekundärdata. Våra primärdata 

består av intervjuer för att kunna göra en ny lägesanalys av fallföretaget, och intervjuer 

av andra aktörer. Sekundärdata har använts för att studera tidigare forskning inom vårt 

område. Primär- och sekundärdata kommer tillsammans att utgöra underlaget för 

studiens analys. 

2.5.1 Intervjuer  
En intervju enligt Dalen (2008) är ett samtal mellan två individer om ett visst tema. 

Intervjuer är enligt Yin (2009) en av de viktigaste informationskällorna vid en fallstudie 

och möjliggör direkt fokus på syftet och ämnet. En forskare kan genom intervjuer få en 

inblick i respondentens erfarenhet, tankar och känslor. Frågorna bör ställas så att de 

uppmuntrar respondenterna att känna sig bekväma och pratar fritt. För att uppnå detta 

rekommenderar Dalen (2008) att respondenterna ska beskriva fritt en händelse. 

Forskaren bör då hålla sina egna uppfattningar och synpunkter utanför och vara så 

neutral som möjligt. Samtidigt ska forskaren visa intresse för respondenten och för vad 

som sägs.  

 

För att lyckas med en intervju bör en intervjuare tänka på de som John Sawatsky kallar 

för ”10 dödssynder vid intervjuer” (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2011, sid 101) och 

är följande: 
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•  Undvika att ställa frågor som bara ger ja-, eller nejsvar. 

• Ingen fråga, bara påstående. Ställer en intervjuare ingen fråga får den inget 

svar. 

• Att ställa flera frågor samtidigt. 

• Värderingar i frågan. Det finns risk att intervjuaren försvarar sig istället. 

• Outtalade förutsättningar i frågan. 

• Överlastade frågor. Svåra frågor som skapar förvirring. 

• Ledande frågor. 

• Laddade ord i frågan. 

• Överdrifter i frågorna. 

• Komplicerade frågor. 

 

Precis som Yin (2009) insåg vi att en intervju är en viktig del i vår studie. Då en del av 

vår analys kommer att bestå av intervjumaterial, har vi fokuserat på problemformulering 

för att få ut mycket information av intervjutillfället. Vi såg till att skapa en bra 

intervjumiljö genom att presentera oss och programmet vi läser på Högskolan i Gävle. 

Innan våra intervjuer har respondenterna, de personer som ska intervjuas, kontaktats och 

redan där haft en informell kommunikation. Vi tror även att vi uppfattades som 

intresserade och kunskapshungriga, samtidigt som vi alltid hade Sawatskys ”10 

dödssynder” i åtanke. 

Semistrukturerad intervju  

Intervjuerna har genomförts enligt en semistrukturerad intervjumetod. 

Semistrukturerade intervjuer ger möjlighet till större fokus på informanterna samt ger 

informanterna friheten att utforma och utöka sina svar på intervjufrågorna (Bryman och 

Bell, 2005). Semistrukturerad intervjumetod skapar även möjligheter för forskaren att 

styra intervjun utifrån syftet. I en semistrukturerad intervju förbereds öppna frågor med 

kompletterande följdfrågor som ger informanterna möjligheten att fritt utforma och 

utöka sina svar, detta är enligt Biggam (2008) målet med intervjun. Semistrukturerad 

intervju passade oss bättre då vi i första var i behov av allmän information kring ämnet 

nyckeltal, vilket kan kräva följdfrågor för bättre förståelse. Frågorna som ställdes till 

Gävle Hamn AB var först i början varför de vill jobba med nyckeltal och ständiga 

förbättringar. Vi ville även veta hur arbetet kring elförbrukning ser ut idag och vilka 

förändringar de önskar sig genom att arbeta med nyckeltal. De berättade även vad 

förändringen kan innebära för deras ägare Gävle Kommun. För mer detaljerade 
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informationer kontaktades Gävle Kommun då det var viktigt för oss att veta vad de 

förväntar sig av Gävle Hamn AB. 

 
Gavlefastigheter AB ägs också av Gävle kommun och har i uppgift att förvalta 

kommunens fastigheter. Vi valde att intervjua Gavlefastigheter AB eftersom de har 

samma krav på sig som Gävle Hamn AB och på grund av deras stora fastighetsbestånd. 

Då Gavlefastigheter AB förvaltar skolor, kontor och sporthallen, såg vi ett samband 

mellan dessa olika typer av fastigheter och Gävle Hamn AB:s alla terminaler. Syftet 

med vår intervju var att veta hur Gavlefastigheter AB arbetar med nyckeltal och i 

specifik kontroll och uppföljning av nyckeltal. 

 

Enligt Bergman och Klefsjö (2012) finns det möjligheter till att skapa 

processförbättringar genom att jämföra det egna företagets processer med andra 

liknande verksamheters processer. Vi kontaktade Göteborgs Hamn AB, Skandinaviens 

största hamn. Det kan gynna Gävle Hamn AB att undersöka hur Göteborgs Hamn AB 

arbetar med nyckeltal och på så sätt eventuellt skapa processförbättringar. 

Kommunikationen med Göteborgs Hamn AB utfördes via mail. Intervjufrågor 

skickades via mail på grund av avståndet. Frågorna som ställdes var exempelvis om de 

arbetar med nyckeltal för elförbrukning, vilka parametrar som ingår i nyckeltalen, samt 

vilket resultat som uppnåtts i arbetet med nyckeltal för elförbrukning. 

Energihandläggare på Gävle Energi AB kontaktades för att få ta del av deras tekniska 

kompetens samt för att få information angående hur Gävle Hamn ABs elmätarsystem 

ser ut i dagsläget. 

2.5.2 Ljudinspelning 
Kvale och Brinkmann (2009) hävdar att ljudinspelningen skapar utrymme för 

intervjuaren att koncentrera sig på informanten samt fokusera på att styra intervjun mot 

rätt riktning. Arbnor och Bjerke (1994) tror att metoden passar vid en personlig intervju 

för att inte missa viktig information samt få möjlighet att lägga fokus på de visuella 

intrycken som kroppsspråk. Efter intervjupersonens tillåtelse att spela in intervjuerna 

har alla intervjuer spelats in och därmed försäkrat oss om att inte missa viktig 

information sam få möjlighet att koncentrera oss på intervjupersonen. 
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2.5.3 Litteraturstudie 
Syftet med att genomföra en litteraturstudie är att veta vem som har sagt vad inom ett 

visst ämne (Biggam, 2008). Efter första mötet med Gävle Hamn AB genomfördes en 

litteraturstudie för att samla in sekundärdata. Data hämtades från olika databaser, främst 

Google Scholar, Emerald samt Diva. Sökorden som har använts är exempelvis 

Nyckeltal, Hållbar utveckling, Energiförbrukning, Verksamhetsrelaterade nyckeltal, 

Energiredovisning och CSR, Corporate social responsibility. Information har även 

hämtats från olika myndigheters hemsidor som Energimyndigheten, Boverket, Riksdag 

och Regering. 

2.6 Val av respondenter 

Yin (2013) beskriver hur en forskare kan välja sina respondenter. En forskare kan 

använda sig av ett avsiktligt urval, ett bekvämlighetsurval och ett snöbollsurval. 

Avsiktligt urval innebär att forskaren gör ett medvetet val av deltagarna. Deltagarna ska 

tillföra relevanta data och gärna har olika åsikter om ämnet för att undvika att snedvrida 

studien. Bekvämlighetsurval innebär att en forskare samlar in data som är 

lättillgängliga, till exempel en intervjuperson finns i samma geografiska område. Yin 

(2013) menar att lättillgängliga källorna kan leda till snedvridning. Det tredje urvalet är 

snöbollsurval vilket innebär att en intervjuperson rekommenderar en annan person att 

intervjua. Detta urval förutsätter att personen som ska intervjuas har ytterligare 

information som är relevant för studien.  

 

Vi har använt oss av både avsiktligt urval och snöbollsurval. I intervjun med Gävle 

Hamn AB framkom det information om att Gävle Kommun har krav på Gävle Hamn 

ABs rapportering av nyckeltal i enlighet med det Miljöstrategiska programmet. Därför 

stämde vi möte med en Miljöstrateg på Gävle Kommun, detta för att få insikt vad det 

Miljöstrategiska programmet innebar samt vilka nyckeltal som efterfrågades från Gävle 

Hamn AB.  

 

Gävle Kommun nämnde även att Gavlefastigheter AB går under det Miljöstrategiska 

programmet. Gavlefastigheter AB kontaktades för en intervju och det visade sig att 

organisationen är rutinerad och har stora erfarenheter gällande nyckeltal och arbetet 

med ständiga förbättringar. 
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Ett avsiktligt val av respondenter har gjorts gällande Göteborgs Hamn AB och Gävle 

Energi AB. 

2.7 Databearbetning  

Efter en intervju transkriberades ljudfilerna. Enligt Dalen (2008) bör forskaren själv 

skriva ner de uttalade orden. Detta hjälper forskaren att lära känna sina data. Yin (2013) 

menar transkriberingen ska göras direkt i anslutning till varje intervju för att forskaren 

kan fundera och reflektera över det som sades. Efter transkribering sammanställdes och 

jämfördes data med teori samt tidigare forskning.  

2.8 Etiska aspekter 

I en kvalitativ forskning är det viktigt att intervjupersoner är anonyma och att ingen 

annan än forskaren får tillgång till materialet (Dalen, 2008). Innan våra intervjuer 

informerades intervjupersonerna om att ljudfilerna kommer att behandlas med omsorg 

och diskretion. 

2.9 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två viktiga begrepp som mäter studiens trovärdighet. Enligt 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) definieras validitet som ”ett mätinstruments 

förmåga att mäta som man avser att det ska mäta”. Författarna menar att det finns inre 

och yttre validitet. Inre validitet innebär att mäta i vilken utsträckning resultaten kan 

uppfattas trovärdigt. Den yttre validiteten brukar beskrivas som generaliseringsbarhet 

som innebär att de resultat som forskaren kommer fram till även kan vara till nytta för 

andra företag än fallföretaget (Olsson och Sörensen, 2011). 

Reliabilitet - Kan en annan forskare använda sig av vår angreppsätt och genomföra en 

fallstudie och komma med samma resultat? Reliabilitet innebär att få samma resultat 

oavsett forskare (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2011). 

 

Före varje intervju har relevanta frågor utformats. Dessa frågor är ett underlag som 

skapar förutsättningar för att besvara syftet med intervjun. För att öka trovärdighet 

intervjuades lämpliga personer från respektive organisationer. Innan en intervju 

kontaktades intervjupersonen där vi presenterade oss och vårt examensarbete. 

Respondenten fick då möjligheter att förbereda sig och eventuellt samla in data eller 
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andra material. Vid alla intervjuer var vi båda närvarande för att inte missa viktig 

information. Genom att spela in intervjuerna har vi kunna öka validiteten ytterligare. 

Vår studie kan uppfattas som svår att generalisera då det var en tolkande utredning. Det 

finns risk att respondenterna glömmer att berätta viktig information, eller att de själva 

avgör vad som anses intressant. Gällande teoridelen har tidigare känd forskning legat till 

grund. Tidigare forskning var utgångspunkt för exempelvis arbetet med ständiga 

förbättringar. 

För att öka reliabilitet har vi detaljerat beskrivit vårt tillgångssätt. Vi nämner vilka 

organisationer som har intervjuats samt hur urvalet gick till. Relationerna mellan 

organisationer redogjordes för att undvika snedvridning. 

2.10 Källkritik  

Intervjuer har gjorts med personer som dagligen arbetar med exempelvis frågor kring 

nyckeltal, elförbrukning och miljö. Vi kan hävda att våra källor är relevanta. Göteborgs 

Hamn AB har vi på grund av avståndet mellan Gävle och Göteborg inte kunnat 

intervjua personligen. Vi kom överens om att istället skicka våra frågor per E-mail. En 

intervju med Göteborgs Hamn AB hade varit värdefull för denna studie eftersom 

frågeformulär försvårar följdfrågor. Göteborgs Hamn AB hade dock en informativ 

hemsida som kunde komplettera frågeformuläret. 

 

Det har forskats en del i ämnet, vilket har underlättat granskning och jämförelse av 

vetenskapliga artiklar samt annan fakta. Data har kritiskt granskats eftersom Arbnor och 

Bjerke (1994) menar att insamlad data kan ha ett annat syfte, en del hemsidor, 

exempelvis konsultbolag har ett säljande syfte. Myndigheters hemsidor har enbart syftet 

att informera läsaren.  
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel beskrivs teorierna runt ämnet samt tidigare forskning. 

3.1 Nyckeltal 

Catasús et al. (2008) menar att ”Nyckeltal är tal som vi intresserar oss för”. Bino 

Catasús är professor i redovisningsekonomi på Stockholms Universitet samt en av 

nyckeltalsexperterna på Nyckeltalsinstitutet. Bino Catasús är även författare till kända 

böcker och vetenskapliga artiklar om nyckeltal, därför förekommer Catasús som en 

återkommande referens i denna rapport (Nyckeltalsinstitutet, 2014). 

 

Nyckeltal är ett jämförelsetal som möjliggör jämförelse mellan olika objekt och över tid 

(Catasús et al., 2008). Objekt kan vara två maskiner i en producerande verksamhet och 

en jämförelse i antal producerade produkter kan ske över tid (enhet exempelvis: timmar, 

dag, månad eller år). Om Nyckeltal=antal produkter/enhet och maskin 1 producerar 

100st/dag och maskin 2 producerar 150st/dag, så skapar detta ett mått på läget och visar 

utvecklingen i verksamheten. Nyckeltal kan även fungera som ett underlag eller 

hjälpmedel för att planera och styra verksamheten om till exempel en avvikelse uppstår 

(Catasús et al., 2008). 

 

Vid en tillämpning av nyckeltal är det enligt Catasús et al. (2008) viktigt att arbeta med 

fler än ett nyckeltal som beskriver flera aspekter. Nyckeltalen bör även vara 

lättkommunicerade. Det skapar korrekta mätningar och ger fokus på målet med 

nyckeltalet. 

 

Nyckeltal är viktiga för ett företags framgångar och tidigare har företag främst lagt 

fokus på ekonomiska nyckeltal men nyckeltal används idag även för att upprätthålla ett 

miljöarbete för hållbar utveckling (Bingel et al., 2002).  Eftersom 80 % av industrins 

utsläpp av växthusgaser kommer från energianvändning (Worrell et al., 2009) och 

energianvändningen påverkar miljömålen, så bör energianvändningen effektiviseras. Ett 

funktionellt verktyg för detta, hävdar Bingel et al. (2002), är nyckeltal konstruerade för 

mätning, kontroll och uppföljning av energiprestanda för att på sikt åtgärda och minska 

energikostnader.  
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3.1.1 Syftet med nyckeltal 
Det finns sex olika syften och användningsområden för nyckeltal enligt Catasús et al. 

(2008). Dessa är: 
 

• Kontroll 

• Lärande 

• Mobilisering 

• Belöning 

• Legitimering 

• Extern rapportering. 

 

Kontrollerande nyckeltal fungerar som ett referensvärde vilket hjälper ett företags 

anställda att kontrollera sina siffror med referensvärden. Därigenom kan anställda läsa 

av nyckeltalet för att se ifall om siffrorna är av positivt eller negativt karaktär i 

förhållande till referensvärden. Kontrollerande nyckeltals främsta uppgift är att fungera 

som alarmklocka om det sker någon avvikelse utanför det angivna referensvärdet. 

 

Lärande nyckeltal innebär att en organisation lär sig om sambandet mellan olika 

organisatoriska fenomen. Genom att analysera sambanden kan en organisation ställa en 

diagnos och åtgärda detta. Ett exempel på lärande är att undersöka vikten av ett bra 

kundbemötande och företagets framgång.  

 

Mobiliserade nyckeltal används i syfte att skapa engagemang och att resurserna frigörs 

för att en organisation drivs mot en riktning. Ett exempel på mobilisering är att 

bestämma att nå en viss omsättning under en viss period. Tre kriterier bör uppfyllas vid 

användning av mobiliserade nyckeltal enligt Catasús et al. (2008). De ska vara enkla att 

förstå och lätta att förstå hur värdet kan förbättras. Det är viktigt att mottagarna av ett 

nyckeltal är engagerade för att företaget ska uppnå syftet med mobiliserade nyckeltal. 

 

Belöningsnyckeltal ska ligga till grund för belöningar i en organisation. Belöningar kan 

höja intensitet och leda till framgång. Det gäller dock att definiera belöningar och att de 

är enkla och lätta att förstå. 

 

Legitimerande nyckeltal behöver inte ha nytta för ett företag utan används enbart för att 

rapportera. Legitimerande nyckeltal förekommer hos företag som enligt lagen har ett 

rapporteringskrav att redovisa särskilda nyckeltal. Exempel på sådana företag är större 
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aktiebolag och offentliga företag. Syftet med sådana nyckeltal är legitimerande och 

företags mål i sådant fall blir att fullgöra de kraven företaget har på sig. 

 

Extern rapportering har att göra med hur en organisation kommunicerar med till 

exempel sina intressenter.  

Det finns tre olika ambitioner i en organisation: 
 

• Synliggöra - kallas ibland för transparens och innebär att en organisation öppnar 

sig och synliggör alla data utan att hemlighålla information. 

• Beskriva samband - där en organisation inte bara synliggör information utan 

även att nyckeltalen relateras med varandra. 

• Dramatisera - innebär att en organisation utöver de ovan nämnda punkter också 

jämför sig med sig själv eller med andra aktörer i branschen. 

3.1.2 Konstruktion av nyckeltal 

Ett nyckeltal bör vara ett verksamhetsrelaterat nyckeltal då ett nyckeltal som endast 

visar energiförbrukningen i relation till fastighetens area inte är ett funktionellt nyckeltal 

för att ange den korrekta energiförbrukningen (Lycke, 2012). 

Van Dijck och Widlund (2008) hävdar att det krävs tre variabler för att konstruera ett 

nyckeltal: 
 

• Definition av vad som ska mätas 

• Enhet  

• Resursmått. 

3.1.3 Ideala nyckeltal 
För att nyckeltalen ska uppfylla sina funktioner bör de utformas i förhållande till syftet 

med nyckeltalen. Catasús et al. (2008) nämner i sin bok varför vissa nyckeltal är mer 

lämpade än andra. Detta beror på att företag arbetar med olika frågor inom olika 

branscher samt att de har olika förutsättningar och villkor vid utformning av nyckeltalen 

i syfte att kunna kontrollera, lära, mobilisera eller belöna ett företag.  Ett nyckeltal som 

enligt Catasús et al. (2008) uppfyller ett eller flera av behoven i kontroll, lärande, 

mobilisering eller belöning i kombination är mer lämpad än de andra benämns: Ideala 

nyckeltal. 
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Ett idealt nyckeltal bör enligt Catasús et al. (2008) uppfylla följande. 
 

• Begränsade antal nyckeltal - Ett företag bör endast hantera ett fåtal. Endast då 

nyckeltal avser användas som kontrollnyckeltal, som samtidigt används som 

alarmklockor för att alarmera en avvikelse, kan fler antal nyckeltal användas. 

 

• Enkel att förstå - Alla i företaget som påverkas av nyckeltalet ska också förstå 

nyckeltalet. Företagen bör använda enkla nyckeltal som är lättkommunicerade 

på varje nivå i företaget. 

 

• Enkel att förstå hur värdet kan förbättras - Det gäller inte bara att förstå 

nyckeltalet utan även hur värdet kan förbättras, det vill säga att det ska tydligt 

visa vilka åtgärder som bör utföras för att till exempel höja vinster. 

 

• Relevanta för verksamheten - Nyckeltal som passar ett visst företag behöver 

nödvändigtvis inte passa i ett annat företag. Vid framtagning av nyckeltalen bör 

hänsyn till företagets strategier, risktagande och mål tas. 

 

• Lätt att göra jämförelser i tid och rum - Ett väl utformat nyckeltal kan jämföras 

med andra verksamheter men bör då jämföras med samma typ av värden, 

exempelvis att monetära värden bör jämföras med andra monetära värden. Ett 

bra nyckeltal kan också jämföras över en längre tid för att se hur utvecklingen 

har varit. När det gäller de monetära värdena måste inflationsutveckling tas med 

i beaktning. 

 

• Lätt att tolka om ett nyckeltal har blivit bättre eller sämre - Ett företag bör 

kunna tolka värdet på nyckeltalet, det ska kunna sägas om höjning eller 

minskning är bra eller dålig. Frågan som dyker upp är om höjningen resulterar i 

till exempel höjda kostnader eller om den är till företagets fördel. 

 

• Ha en eller flera ägare - Ett nyckeltal ska ha en eller flera som ansvarar för 

eventuella åtgärder när det uppstår en avvikelse i värdet hos nyckeltalet. 

 

• Svåra att manipulera - Ett nyckeltal bör vara utformat så att de är svåra att 

manipulera. Catasús et al. (2008) menar att nyckeltal ska skapas på så sätt att det 
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inte finns möjlighet att manipulera någon av variablerna/input i nyckeltalets 

uppbyggnad. 

 

• Lätt att ta fram data - Om det är svårt eller kräver höga kostnader för att fram 

data då kan ett företag använda sig av ett alternativt nyckeltal, det vill säga ett 

liknande nyckeltal. 

 

• Ha en viss mätprecision - Det är alltid bra att ha en viss mätprecision. Resultatet 

av mätningen bör anpassas efter ändamålet. För komplicerade resultat kan bli 

svårkommunicerade. Individen som utför mätningen har en påverkan på hur 

resultatet redovisas, hur precist man redovisar. Men å andra sidan får inte 

mätresultatet differera från ursprungsresultatet. Då det gäller kontroll och 

belöning bör man vara precis i sitt mätresultat. 

3.1.4 Fastighetsrelaterade/verksamhetsrelaterade nyckeltal 

För att utvärdera ett företags olika fastigheter används 

fastighetsrelaterade/verksamhetsrelaterade nyckeltal. Detta skapar förutsättningar för att 

effektivisera utnyttjandet av fastigheterna ur kostnadssynpunkt men även för att 

effektivisera hela verksamheten. Beroende på vilka de ingående variablerna är, delar 

Van Dijck och Widlund (2008) in dessa nyckeltal enligt: 
 

• Fysiska nyckeltal - Den ingående variabeln i fysiska nyckeltal är exempelvis yta 

eller anställd och saknar därmed kostnadsaspekten. Exempel på fysiska 

nyckeltal: Yta/anställd, Yta/arbetsplats. 

 

• Kostnadsrelaterade nyckeltal - Dessa nyckeltal åskådliggör en kostnad som 

exempelvis kan vara driftkostnad, hyra, underhållskostnad, elkostnad och 

värmekostnad. Denna kostnad relateras till en fysisk variabel som exempelvis 

fastighet, yta (kvm), anställd samt arbetsplats. Exempel på kostnadsrelaterade 

nyckeltal: Hyra/kvm, Elkostnad/kvm. 
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• Fastighetsrelaterade nyckeltal kopplade till kärnverksamheten - Nyckeltal med 

koppling till verksamheten, exempelvis omsättning, resultat, förädlingsvärde och 

försäljning som relateras till en fysisk fastighetsanknuten variabel eller kostnad.  

Exempel på fastighetsrelaterade nyckeltal kopplade till kärnverksamheten: 

Omsättning/kvm och Resultat/arbetsplats. 

 

Van Dijck och Widlund (2008)  hävdar att användningen av nyckeltal i ägda och hyrda 

fastigheter skiljer sig åt. Hyrda fastigheter utvärderas ofta utifrån hyra och yta medan 

ägda fastigheter utvärderas mer inriktat på förvaltning med drift- och 

underhållskostnader. 

3.1.5 Arbete med nyckeltal 
Tidigare forskning påpekar att det inte är möjligt att arbeta med standardiserade 

indikatorer för hållbarhet som kan implementeras och gälla på alla företag då företagen 

har varierande verksamheter. Veleva och Ellenbecker (2001) belyser motsatsen och 

menar att detta är möjligt men att man då behöver skapa kompletterande indikatorer och 

mäta saker omkring för att möjliggöra ett korrekt mätresultat. 

 

Vid användandet av nyckeltal bör den grundläggande informationen som exempelvis 

fastighetens yta, fastighetsvärde, hyra, drift, underhåll och övriga kostnader vara samlad 

i en databas samt ständigt uppdateras (Van Dijck och Widlund, 2008). Denna 

information bör visualiseras både med det totala fastighetsinnehavet och även uppdelat 

under kategorier som lokaltyper. 

 

Då företag söker prestandaförbättring finns det ett antal utvecklingsmodeller att anta för 

att underlätta förbättringsarbetet. Perrini och Tencati (2006) påpekar att företag bör anta 

passande modeller för mätning och rapportering till intressenter som på ett effektivt sätt 

kommunicerar resultaten. Valet av utvecklingsmodell bör enligt Wongrassamee et al. 

(2003) passa verksamheten och att modellen eventuellt måste anpassas för att skapa en 

strategi som ger bäst avkastning i investeringen av modellen.  
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3.1.6 Presentation av nyckeltal 
Ett företag som inte presenterar sina nyckeltal på ett intressant sätt kan inte alltid uppnå 

bästa effekt. Det finns olika sätt att presentera nyckeltal, istället för att visa verkligheten 

med siffror bör nyckeltalen presenteras visuellt med hjälp av diagram (Catasús et al., 

2008). 

 

Jämförelse av enheter samt presentation av nyckeltalen kan göras på olika sätt enligt 

Catasús et al. (2008). Ett sätt kan till exempel vara att jämföra olika enheter under en 

viss period. Ett annat alternativt är att jämföra dessa enheter med en annan period, ofta 

en period bakåt i tiden. Catasús et al. (2008) rekommenderar dock att inte gå allt för 

långt bak i tiden, tre till fyra år kan räcka för att diagrammet ska bli överskådligt, detta 

kan göras med till exempel ett stapeldiagram. Ibland kan det vara intressant att även 

visa förändringen, inte bara de aktuella siffrorna, för att visa hur utvecklingen har varit. 

Ett företag kan visa förändringen antingen i procent eller procentenheter. Det är viktigt 

att beakta denna aspekt. Ett företag som har för avsikt att kontinuerligt följa upp en 

enhet under en längre period, kan enkelt åskådliggöra utvecklingen med hjälp av ett 

linjediagram (Catasús et al., 2008). En organisation kan med hjälp av en regressionslinje 

visa var de befinner sig idag samt den utveckling som har skett under senaste perioder 

(Catasús et al., 2008). 

3.2 Hållbar utveckling  

Hållbar utveckling grundades och introducerades globalt av Lester Brown genom 

Brundtlandkommissionens rapport Vår gemensamma framtid och definieras: "En 

hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov" (FN, 2013). 

Rapporten handlar om sambandet mellan ekonomisk utveckling och miljöförstöring och 

förde upp begreppet hållbar utveckling på politisk nivå (Ammenberg, 2012). 

 

Ammenberg (2012) informerar om att långsiktig hållbarhet uppnås genom ett samspel 

och integration mellan tre dimensioner: miljö-, ekonomi- och sociala frågor där 

miljödimensionen sätter ramarna.  
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Genom FN:s miljö- och utvecklingskonferens beträffande hållbar utveckling i Rio de 

Janeiro år 1992 påvisade Agenda 21 (konferensens handlingsplan) betydelsen av att 

integrera miljöfrågorna i samhället och inte bara utifrån statlig myndighet arbeta med 

miljöfrågorna (Selman, 1998). 

3.2.1 Svenska miljömål 
För att uppnå en önskvärd miljökvalitet och skapa hållbar utveckling på lång sikt har 

Sveriges Riksdag formulerat sexton miljömål som i stora drag önskar tillgodose 

framtida generationers möjlighet att uppleva frisk luft, hälsosamma miljöer och rika 

naturupplevelser (Miljömål, 2013). Då energianvändningen på ett eller annat sätt har en 

inverkan på flertalet av miljömålen är det osäkert om miljömålen kan uppnås år 2020. 

 

Regering och Riksdag har beslutat om ett miljömålssystem som syftar till att engagera 

alla samhällets aktörer och skapa en tydlig struktur i miljöarbetet för att nå de sexton 

miljömålen. En av åtgärdsstrategierna i miljömålssystemet handlar bland annat om 

effektivare energianvändning. Regeringen har utsett Energimyndigheten bland andra 

myndigheter som sektorsansvarig att integrera miljömålen i samhället och effektivisera 

energianvändningen på kommunal nivå, i varje enskild verksamhet och ner på 

medborgarnivå (Energimyndigheten, 2013). 

3.2.2 Strategiska miljöprogrammet 
Gävle kommun arbetar på ett förslag till ett strategiskt miljöprogram som ska styra och 

samordna kommunens arbete inom miljöområdet. Genom att ta fram förslaget till 

Miljöstrategiskt program som utgår ifrån miljömålen vill Gävle Kommun ta sitt ansvar 

och även ligga i framkant när det gäller hållbar utveckling. Syftet med det 

Miljöstrategiska programmet är att styra och samordna kommunens arbete med 

miljöfrågor i alla delar av kommunens verksamhet och utgår från den ekologiska 

dimensionen av hållbar utveckling. Programmet innehåller mål för att arbeta för en 

minskad klimatförändring i målområdena energi, transporter, konsumtion samt avfall 

(Miljöstrategiskt program, 2013). 
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En minskad energianvändning är betydande för miljömålen. I det Miljöstrategiska 

programmet hänvisar Gävle kommun att alla delarna av verksamheten, inklusive Gävle 

Hamn AB, ska arbeta enligt målområdena i det Miljöstrategiska programmet. I denna 

rapport ligger fokus på miljöområde Energi, övergripande mål 1 som lyder: 

”Energianvändningen ska minska och energin ska användas effektivt”, samt 

underliggande delmål 2 som lyder: ”Den totala energianvändningen i Gävle 

Kommunkoncerns fastigheter med lokaler och bostäder ska minska med 20 % till år 

2020 jämfört med 2009” (Miljöstrategiskt program, 2013). 

 

Då Gävle Hamn AB ägs av Gävle Kommun så har hamnen krav på sig att arbeta med 

mål och nyckeltal för energi samt redovisa energiprestanda till Gävle Kommun och det 

Miljöstrategiska programmet på årsbasis. 

 

Gävle Kommun ansöker årligen om statligt bidrag från Energimyndigheten för att 

kunna energieffektivisera alla kommunägda fastigheter. Energiprestandan rapporteras 

till Energimyndigheten från Gävle Kommun en gång per år för att fortsätta lyfta 

bidraget. Hittills har bidraget resulterat i att Gävle Kommun har fått möjligheten att 

anställa en energipedagog placerad på Gävle Energi för att arbeta med energitjänster 

som ska möjliggöra energieffektiviseringar. 

3.3 CSR 

Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) saknar en tydlig definition som är 

accepterad av alla. Davis (1973) definierar CSR: ”the firm’s considerations of, and 

response to, issues beyond the narrow economic, technical, and legal requirements of 

the firm to accomplish social benefits along with the traditional economic gains which 

the firm seeks”. 

 

Europeiska Unionen (2013) definierar CSR enligt: “A concept whereby companies 

integrate social and environmental concerns in their business operations and in their 

interaction with their stakeholders on a voluntary basis”. 

 

Bowen (1953) diskuterar i sin bok ´Social Responsibilities of the Businessman´ när 

begreppet CSR trädde fram var, varför ett företag ska ha samhällsansvar. Detta sägs 

vara den första boken som tog upp begreppet CSR. Forskare debatterade huruvida om 

det är ett företags uppgift att ha samhällsansvar. Friedman (1962) ansåg att 
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företagsledningen har i uppgift att tillfredsställa aktieägarna och att det skulle vara 

regeringens sak att utföra CSR-arbetet. Friedman (1962) hävdar även att chefer är 

ekonomisk orienterade och har inte tillräckligt kompetens för att hantera sociala 

aktiviteter. Vidare skulle företagen som använder CSR blir mindre konkurrenskraftiga 

globalt enligt Davis (1973) samtidigt som han argumenterar mot ett CSR-arbete 

argumenterar han även för att ett företag ska bedriva CSR. I samma artikel menade 

författaren att samhället förväntar sig att företagen ska ta socialt ansvar, ett företag bör 

utföra olika sociala aktiviteter för att behålla sin roll i samhället samt skapa långsiktiga 

vinster, detta ger även en positiv företagsbild som medför fler kunder och bättre 

anställda. Davis (1973) hävdar även att genom ansvarsfulla beteende kan företag 

förebygga lagstiftningar som skulle ha utförts om inget företag tar sitt ansvar. Det är 

lönsammare för ett företag att ta sitt samhällsansvar på frivillig bas. 

 

En annan anledning varför det förväntas av företag att lösa sociala problem är dels på 

grund av att andra institutioner tidigare har misslyckats och dels på grund av den 

innovationsförmåga som företagen besitter. Genom innovation kan ett företag till 

exempel återvinna avfall och andra utsläpp då de styrs innehar ekonomiska och 

mänskliga resurser (Davis, 1973). 

 

Forskarna har olika åsikter om innebörden av CSR men i praktiken har företag som 

arbetar med CSR samma mål. Kortfattad kan sägas att de vill minska sina kostnader och 

minska sina risker, skapa konkurrensfördelar, få ett gott rykte samt skapa en win-win 

situation (Carroll och Shabana, 2010). 

3.3.1 Intressenter 
Bruzelius och Skärvad (2011) beskriver att en intressent till ett företag kan vara de 

individer, grupper eller organisationer som påverkas eller kan påverka företaget, 

exempelvis ägarna som därmed har ett intresse i företagets status och detta i form av 

rapportering. Norman och MacDonald (2004) påpekar att rapportering av den sociala 

och miljömässiga prestationen utifrån ett hållbarhetsperspektiv till intressenter visar på 

ett positivt resultat i den ekonomiska aspekten. Intressenter har mer eller mindre samma 

intresse som företaget. Företagens relation med sina intressenter är av stor betydelse för 

företagets hållbarhet (Perrini och Tencati, 2006). Företag bör därför involvera och ta 

hänsyn till sina intressenter, annars finns risk för strejk och bojkott som påverkar 

företaget negativt.  
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Länge har det forskats efter ett samband mellan socialt ansvar och finansiell utveckling. 

Det upplevs svårt enligt Kakabadse et al. (2005) att tydligt definiera orsak-samband 

mellan ekonomisk framgång och socialt ansvar. Slutsatsen är troligen att det kan finnas 

en tendens till ett samband men att det är svårt att verkligen se sambandet mellan CSR, 

ansvarsfullt beteende och finansiella resultat. 

3.4 Ständiga förbättringar  

Ett företag som arbetar med verksamhetsutveckling bör ständig förbättra sig. Berger et 

al. (1996) menar att begreppet ständig förbättring ursprungligen kommer från ordet 

Kaizen som på japanska betyder ”förändringar till det bättre”. Förbättringar behöver 

dock inte vara stora utan kan även innebära små förbättringar (Bergman och Klefsjö, 

2007). Klefsjö et al. (1999) påpekar att det är viktigt att förbättringsarbetet är 

systematiskt och noggrant. Ett företag bör arbeta dagligen med att effektivisera sin 

produkt eller process för att identifiera och upptäcka problem. Klefsjö et al. (1999) 

menar att fokus bör sättas på de problem som är mest lönsamt att åtgärda samt prioritera 

rätt för att minska kvalitetsbristkostnader. Sörqvist (2001) definierar 

kvalitetsbristkostnader som ”De kostnader som skulle försvinna om ett företags 

produkter och dess olika verksamhetsprocesser vore fullkomliga”.  Sörqvist (2001) 

nämner två olika kvalitetsbristkostnader, värdeskapande kostnader och icke- 

värdeskapande kostnader. Kvalitetsbristkostnader är oundvikliga för företagsutveckling 

medan icke-värdeskapande kostnader är kostnader som inte tillför något värde till 

slutkunden, alltså kvalitetsbristkostnader. Sörqvist (2001) och Bergman och Klefsjö 

(2007) är överens om att kvalitetsbristkostnader är vanliga och att de utgör 10-30% av 

företagets omsättning. 

3.4.1 PDSA 
PDSA, även kallad PDSA-cykeln är en förbättringsmetod som används i olika 

ledningssystem men också i ett enskilt förbättringstillfälle. PDSA står för de engelska 

orden Plan-Do-Study-Act. Metoden har ett specifikt tillvägagångssätt (Ammenberg, 

2012): 
 

• Plan (planera): Ett företag kan bestämma sig för att förbättra en process. Det 

gäller då att analysera området som har förbättringspotential. Sörqvist (2001) 

menar att ett företag ska analysera och identifiera de områden som har mest 

ekonomiska besparingspotentialer. Bergman och Klefsjö (2012) tror vidare att 

då problemområdet upptäckts bör det brytas ner i mindre hanterbara problem. 
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• Do (genomföra): Efter att ha identifierad problemområden genomförs nu 

förbättringsarbetet. Förbättringsarbetet bör utföras av utvalda 

individer/arbetsgrupp som har förstått problemet och handlingsplanen. 

Förbättringen behöver inte alltid innebära en stor insats, det kan räcka med en 

mindre förbättring för att utvecklas. 

 

• Study (följa upp/analysera): I denna fas kontrolleras de eventuella förbättringar 

som har skett eller att de önskade målen uppnåtts (Bergman och Klefsjö, 2012). 

 

• Act (agera/förbättra): Här analyseras resultatet av förbättringsarbetet och även 

lärdom bör tas. Om resultatet överensstämmer med målet bör detta bibehållas. 

Om önskad effekt inte har uppnåtts, bör eventuella orsaker diskuteras för att 

sedan göra ett nytt försök. Här gäller det att undvika ett nytt misslyckande 

(Bergman och Klefsjö, 2012). 

3.4.2 Sju förbättringsverktyg 

I arbetet med ständiga förbättringar och kvalitetsförbättringar bör rätt data ligga som 

underlag för en vidare analys av den aktuella frågan. De sju förbättringsverktygen (se 

figur 1) har sammanställts av Kaoru Ishikawa på ett lättkommunicerat sätt för att skapa 

förutsättningar för att alla i företaget ska kunna delta i arbetet, vilket är viktigt. 

Insamlandet av rätt data kräver att man från början vet syftet med datainsamlingen. 

 

Redan på 1960-talet har industrier i Japan använt sig av datainsamling. Insamling av 

data för arbetet med förbättringar anses vara ett av de viktigaste stegen enligt Bergman 

och Klefsjö (2012). Det krävs noggranna mätningar och rätt underlag för att kartlägga 

den aktuella frågan. Det rekommenderas dock att först diskutera vilket område som 

behöver förbättras och vilka data som behövs för att uppnå en förbättring. Detta är 

nödvändigt då slöseri med resurser kan undvikas och redan från början mäta rätt data. 
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Figur 1. Sju förbättringsverktyg (Bergman och Klefsjö, 2012) 

3.4.2.1 Histogram 

Med hjälp av ett histogram kan stora mängder insamlade data jämföras med varandra. 

Varje mätvärde består av en rektangel och på så sätt kan mätvärdena illustreras på ett 

enkelt sätt. Ett histogram utgör en x- axel där mätvärdena noteras och en y-axeln som 

visar antal noterade värde. Ett företag med många fastigheter kan med ett histogram till 

exempel visa vilken fastighet som förbrukar mest i förhållande till företagets 

omsättning. 

3.4.2.2 Paretodiagram 

Ofta upptäcks många problem som behöver åtgärdas eller effektiviseras, men då endast 

ett problem i taget kan åtgärdas, kan det lämpa sig att använda sig av paretodiagram. 

Med hjälp av paretodiagram kan det bestämmas vilket som är det största problemet som 

behöver angripas först. I vanliga fall brukar ett litet antal problem svara för en stor del 

av totala kostnader vilket enligt Klefsjö (2011) kan ses som 80-20 regeln, Paretos lag, 

vilken innebär att 20 % av orsakerna står för 80 % av effekterna. Regeln kan inte ses 

som exakt, differensen kan variera. 

3.4.2.3 Orsaks-verkan-diagram 

Efter identifiering av problemområde är det dags att analysera orsaken. Orsaks-verkans-

diagram eller även kallad fiskbensdiagram eller Ishikawadiagram efter uppfinnaren 

Kaoru Ishikawa, är ett diagram som kan hjälpa att kartlägga orsaken bakom variation. 

Först beskrivs huvudorsaker som kan ligga bakom variationen och därefter beskrivs mer 

orsaker till huvudorsakerna. 
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Ibland kan ett orsaks-verkan-diagram användas i form av ett 7M-diagram. De 7 stycken 

M är Management, Människor, Metod, Mätning, Maskin, Material och Miljö. Oftast kan 

ett av dessa M vara huvudorsakerna bakom problemet därför kan 7M-diagram 

underlätta tillvägagången. 

3.4.2.4 Uppdelning 

Genom uppdelning kan insamlade data kategoriseras för att kunna identifiera orsaker till 

variationer. Det är viktigt att inte blanda data med olika ursprung, därför delas dessa 

data i mindre delgrupper av samma kategori och analyseras. Dessa data kan i form av 

histogram presenteras. 

3.4.2.5 Sambandsdiagram  

Med hjälp av ett sambandsdiagram kan ett korrelationssamband hittas. Ett 

sambandsdiagram illustrerar sambandet mellan variabel (x) och variabel (y). 

Informationen som är intressant är om en variabel (x) påverkar eller påverkas av en 

annan variabel (y), och i så fall hur och hur mycket. Det kan dock finnas andra faktorer 

som påverkar eller påverkas än nämnda variablerna. 

3.4.2.6 Styrdiagram 

Genom att med jämna mellanrum samla in data kan ett företag se utvecklingen. Ett 

styrdiagram har tre syften, nämligen att stödja ett företag att ha en stabil variation, att 

kunna upptäcka förändringen i en stabil variation och att se resultatet av 

förändringsarbetet. 

3.5 Dashboard 

Dashboard är en typ av datasystem som fungerar som en tydlig och lättkommunicerad 

instrumentbräda som skapar en visuell överblick över data. Systemet är ett nästan 

självgående system för uppföljning och rapportering, enligt Parmenter (2010). En 

Dashboard innehåller centrala nyckeltal från olika källor i form av grafiska element som 

grafer och tabeller med möjligheten att gå ner i detaljinformation för analys som visar 

dagsläget och utvecklingen. 

 

Van Dijck och Widlund (2008) hävdar även att med hjälp av en databas upptäcks 

problem lättare samt skapar möjligheter till förbättring. Databasen bör enligt Van Dijck 

och Widlund (2008) innehålla grundläggande information som exempelvis fastighetens 
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yta, fastighetsvärde, hyra, drift, underhåll och övriga kostnader samt ständigt 

uppdateras. Denna information bör även visualiseras både för det totala 

fastighetsinnehavet och även uppdelat under kategorier som lokaltyper. 

Även Parmenter (2010) påpekar att det i arbetet med nyckeltal krävs en kontinuerlig 

uppdatering av information, detta för att arbetsbördan inte ska bli för stor då företaget 

måste börja om från start varje gång informationen ändras samt att man vid 

utformningen av en Dashboard är viktigt att känna till verksamhetens behov och utgå 

ifrån den.  
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4. Företagsbeskrivning  

En undersökning hur andra aktörer arbetar med nyckeltal för elförbrukning. 

4.1 Gävle Hamn AB 

Gävle Hamn AB förvaltar och äger infrastrukturen i hamnen. Hamnen i sin tur ägs av 

Gävle Kommun genom Gävle Stadshus AB. Gävle Hamn AB ses som ostkustens 

logistiknav för import och export och är en av Sveriges tio största import- och 

exporthamnar.  Här utförs godslagring och omlastning av varor mellan bil, järnväg och 

båt samt reguljär trafik till bland annat Storbritannien och den europeiska kontinenten. 

Gävle Hamn AB är därmed en viktig del i logistikkedjan och regionens näringsliv. Väl 

utbyggda förbindelser på landsidan knyts ihop med tre järnvägsstråk (Ostkustbanan, 

Bergslagsbanan och Norra stambanan) samt större vägar (E4, E16, väg 67 och 68). 

Hamnleden som förbinder hamnen med omgivande större vägar, är nyligen utbyggd och 

planer finns på att öka kapaciteten på befintligt järnvägsspår ner till hamnen. En 

kapacitetsökning för fartygstrafiken genom fördjupad och breddad inseglingsled 

möjliggörs med muddringsarbeten sedan september 2012. 

4.1.1 Hamnområdet  

Hamnområdet består huvudsakligen av två hamndelar: Fredriksskans och Granudden 

samt vattenområdet inom Yttre fjärden. Landområdena består av en allmän del och en 

oljehamn, som är belägen inom Fredriksskans hamndel. Inom hamnområdet 

Fredriksskans finns ett 40-tal olika företag etablerade, alla med någon anknytning till 

hamnverksamhet. Fredriksskans har järnvägsanslutning med spårförbindelser in i 

samtliga terminaler. 

 

Historiskt har hamnen i första hand hanterat skogs- och oljeprodukter, men idag 

hanteras många olika typer av varor och godsslag, med tonvikt på råvaror och produkter 

till och från den tunga industrin i regionen.  
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Gävle Hamn AB är idag en fullservicehamn bestående av sex olika terminaler som kan 

hantera olika sorters godsslag: 
 

• Granuddenterminalen – Hanterar skogsprodukter, typ papper och sågade 

trävaror. 

• Oljeterminalen - Här representeras ledande olje- och bensinbolag med AFAB, 

Arlandas flygbränslehantering AB som den största kunden. Denna del förser 

Arlanda flygplats flygbränslebehov till 100 %. 

• Bulkterminalen - Hanterar skrot, kol, legeringar, gummiklipp, leror och ytterliga 

ett flertal bulkslag. 

• Kemiterminalen - Lut, svavelsyror, slurry och annat farligt gods hanteras här. 

• Containerterminalen - Containerterminalen bildades 2006 och anses som 

ostkustens största containerhamn samt Sveriges tredje största containerterminal. 

Terminalen fungerar som ett eget bolag och enhet i hamnen med lastning och 

lossning av containrar och arrenderar från Gävle Hamn AB. 

• Combiterminalen - Hantering av intermodala transporter som innebär 

omlastning av lastbärare från lastbilssläp till tågvagn sker här. 

 

I direkt anslutning till Fredriksskans hamnområde finns Gävle Hamn ABs 

bergrumsanläggning, som är förbunden med oljeterminalen via rörledningar för 

pumpning av petroleumprodukter. Här sker lagring och hantering av 

petroleumprodukter, som lastas (pumpas) till och från bergrummen. 

 

Hamnområdet inhyser ett 40-tal självständiga företag, därigenom har ett stort antal 

personer om ca 110 anställda sin fasta arbetsplats i hamnområdet. Därutöver rör sig 

dagligen en stor mängd chaufförer, byggentreprenörer och övrig ej fast arbetskraft i 

hamnområdet. Ca 1000 fartyg anlöper Gävle Hamn AB varje år och ca 1500 gods- eller 

persontransporter passerar dagligen genom hamnens grindar. Därtill ankommer eller 

avgår 10-20 tågset per dag. Hamnen består av ca 2800 m kaj samt ca 90 000 kvm 

magasin och 500 000 kvm lagringsyta.  



 

31 

4.1.2 Upptagningsområdet  
Upptagningsområdet för Gävle Hamn AB utgörs av Stockholm - Mälardalen, 

Bergslagen in i Dalarna och allt norr över. Hamnen fyller även en funktion som länk 

mellan Finland och Norge.  

Figur 2 visar hamnens upptagningsområde samt vilka produkter som hanteras till 

respektive ort. 

 

  
 

Figur 2. Gävle Hamn AB, Upptagningsområde  

4.1.3 Företagsbeskrivning Göteborgs Hamn AB 

Göteborgs Hamn AB är största hamnen i Skandinavien. Hamnen ett strategiskt då den 

är länken mellan Atlanten/Nordsjön och Östersjön. Idag är målet är att utveckla hamnen 

ytterligare och även se över infrastrukturen i och utanför hamnen för att på så sätt skapa 

tillgänglighet. Runt 11 000 fartyg anländer i hamnen och det hanteras container, bilar, 

passagerare, olja och andra energiprodukter (Göteborgs hamn AB, 2013). 

Sedan 2010 bestämdes att dela ansvarsområde i hamnen vilket innebär att det 

kommunala hamnbolaget äger marken och infrastrukturen och internationella 

hamnoperatörer sköter hanteringen av gods. Denna förändring ska leda till 

effektivisering då terminaloperatörerna är experter i området.  

Då Göteborgs Hamn AB ägs till 100 procent av Göteborg Stad, är det därför kommunen 

som bestämmer hamnens uppdrag och mål. Allt som bestäms av i kommunfullmäktige 

såsom planer, policys och program som ska tillämpas av Göteborgs Hamn AB. 
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4.1.4 Företagsbeskrivning Gavlefastigheter AB  
Gavlefastigheter AB ägs av Gävle Kommun och förvaltar över fastigheter för näringsliv 

och kommunala verksamheter bland annat kommunens skolor, förskolor, fritidsgårdar, 

idrottsanläggningar, industribyggnader och kulturbyggnader. Detta är en total lokalyta 

på ca 500 000 kvm. Gavlefastigheter AB har följande uppdrag från Gävle Kommun 

(Gavlefastigheter AB, 2013): 
 

• Stödja näringslivet i fastighets- och lokalfrågor. 
 

• Komplettera marknadens privata fastighetsaktörer.  
 

• Förvalta och utveckla kommunens kärnverksamheters lokalbestånd.  
 

• Genomföra av ägaren beställda ny- och ombyggnader för kommunens behov.  
 

• Genomföra effektiviserings- och besparingsåtgärder i fastighetsbeståndet. 

 

Gavlefastigheter AB arbetar med ständiga förbättringar och har som mål att minska 

sin energianvändning med 20 % till år 2020 (Gavlefastigheter AB, 2013). År 2008 

har Gavlefastigheter AB startat ett projekt vars mål att minska energianvändning av 

80 fastigheter. Under 2012 har Gavlefastigheter AB kunnat minska sina kostnader 

med 6,3 miljoner kronor tack vare sina energieffektiviseringsåtgärder och de 

beräknar att kunna spara cirka 8 miljoner kronor per år när projektet är avslutat.  
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5. Resultat 

I resultatet presenteras information som samlats in genom bland annat intervjuer med 

sakkunniga och benchmarking. 

5.1 Nulägesbeskrivning Gävle Hamn AB 

Nulägesbeskrivningen visar hur Gävle Hamn AB idag arbetar med energifrågan, 

gällande uppföljning och rapportering av energiförbrukning. 

 

Gävle Hamn AB disponerar över ett stort antal fastigheter och anläggningar. Formen för 

driften av verksamheten i respektive fastighet/anläggning skiljer sig åt. I vissa fall är det 

hamnen själv som driver och i andra fall externa verksamhetsutövare som hyr och 

driftar. Hamnområdet inhyser ett 40-tal självständiga företag med varierande 

verksamhet. De olika terminalerna som ligger under Gävle Hamn AB arbetar enligt ett 

linjeansvar som innebär att varje terminalchef har totalansvaret för hälsa, säkerhet och 

miljö inom sin terminal. 

 

Idag finns ingen statistik över elförbrukningen för respektive terminal utan endast 

klumpsummor som visar kostnaden för elförbrukningen på respektive terminal. 

Terminalchefen kan därmed inte arbeta med siffrorna då de är svårtolkade och innefattar 

många delar, samt att inte finns något system för uppföljning idag. Detta är dock en 

förbättring från tidigare, då hela kostnaden hamnade på Fredriksskans, ett konto som rör 

hela området och som därmed inte skapade ett ansvar för hur man arbetade hos 

respektive terminalchef. Idag hamnar kostnaden för varje terminal på respektive 

terminalchef. Detta resulterar i att de får äga problemet, ta ansvar för hur arbetet sker i 

respektive terminal, exempelvis för oljespill, rutiner för energiförluster i samband med 

portar som står öppna under ej aktiv verksamhet. Tidigare har detta ansvar legat på 

ledningen med att se till att exempelvis miljöföreskrifter efterföljs. 

 

Ledningen för Gävle Hamn AB, arbetar idag med korrigerande insatser då ett problem 

uppstår. Det finns ingen systematik och rutin för att förebygga för exempelvis då det 

uppstår en betydande ökning av elförbrukning utan synlig orsak på ett område.  Det 

skulle vara önskvärt från Gävle Hamn ABs sida om det fanns ett system för detta då 

man idag tar fram åtgärder och tar tag i problemet när problemet uppstår. 
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5.1.1 Mätsystemet för elförbrukning 
Gävle Hamn AB har i dagsläget ett 40-tal elabonnemang som ofta omfattar stora 

områden med flera byggnader/anläggningar. Allt eftersom hamnen har utvecklats och 

expanderat har elmätare satts upp för det aktuella behovet. Vissa mätare täcker in en 

fastighet, andra täcker in flera fastigheter eller en fastighet med andra elinstallationer, 

(till exempel pumpar eller belysningsmaster) eller enbart en eller flera elinstallationer. 

På en del ställen har undermätare installerats som visar varje enskild förbrukare. En 

manuell avläsning av dessa sker i vissa fall men här blir i många fall kopplingen mellan 

förbrukning och vilka fastigheter/installationer som mäts bristfällig utifrån hur 

abonnemangen ser ut eftersom man idag inte har möjligheten att mäta elförbrukningen 

per byggnad/anläggning då det saknas mätpunkter för den specifika elförbrukningen. 

5.1.2 Kontroll och rapportering av elförbrukning 
Utifrån att det i dagsläget i många fall ej går att koppla enskilda fastigheter till 

energikostnader, försvåras uppföljningen. Ytterligare en svårighet med formen för 

uppföljning är att fastighets- och anläggningsbeståndet är föränderligt över tiden, liksom 

driftsförhållandena och typ av verksamhet. Idag görs ingen separat noggrann 

uppföljning av elförbrukningen med anledningen att tidsmässiga resurser är svåra att 

avsätta för uppföljning, rapporteringen och avläsning av undermätarna. Elförbrukningen 

ses över som en del av det uppföljningsarbetet som görs vid en ekonomisk uppföljning 

av alla hamnens kostnader en gång per år. 

 

Kontroll av den totala energiförbrukningen sker i samband med miljörapportering till 

myndigheterna samt i och med den rapportering som sker till Gävle Kommun och dess 

Miljöstrategiska program. 

5.1.3 Miljörapporten 

Miljörapporten uppdateras på årsbasis och skickas till samhällsbyggnad samt publiceras 

på Gävle Hamn ABs hemsida. Gävle Hamn AB har endast krav på sig att lämna in 

Miljörapporten som en textdel, fritt tolkat från de riktlinjer som miljörapportering 

kräver.  
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5.1.4 Miljöstrategiska programmet 
Programmet innehåller mål för att arbeta för en minskad klimatförändring med bland 

annat en minskad energianvändning för Gävle Kommuns alla verksamheter 

(Miljöstrategiskt program, 2013). De nyckeltal för elförbrukning som Gävle Hamn AB 

idag arbetar enligt, är endast övergripande nyckeltal konstruerade att visa den totala 

förbrukningen. 

 

Rapportering till det miljöstrategiska programmet sker i form av en Excel fil (Använd 

energi per energibärare för lokaler) med information som: 
 

• Total area LOKALER (kvm) 

• Använd energi per energibärare för LOKALER 

• Bränslemix för köpt fjärrvärme 

• Omfattning av köpt förnybar el per år 

• Energikostnad 

 

Dessa nyckeltal rapporteras in till Gävle Kommun utifrån en uppskattad förbrukning i 

kWh från fakturor angående elförbrukningen. Underlaget tar upp fjärrvärme samt 

elförbrukningen i hamnens lokaler samt andelen bränslemix för köpt fjärrvärme 

gällande förnybar energi och fossil energi. Dessa nyckeltal kan inte användas för att 

identifiera den betydande elförbrukningen i hamnen samt arbeta fram förbättringar för 

en minskad elförbrukning med syfte sänka kostnader samt förbättra miljöprestanda. 

Dessa nyckeltal är främst en redovisning av den totala förbrukningen för Gävle Hamn 

AB i enlighet med det Miljöstrategiska programmet. 

5.2 Intervju med andra aktörer 

Detta avsnitt innehåller information från intervjuer med andra aktörer, 

Gavlefastigheter AB samt Göteborgs Hamn AB för att visa hur de arbetar med deras 

elförbrukning. Resultatet från intervjuerna visar hur arbetet med nyckeltal har påverkat 

verksamheten samt hur de arbetar med kontroll och rapportering av dess elförbrukning. 

5.2.1 Gavlefastigheter AB   
Gavlefastigheter AB jobbar aktivt med nyckeltal. Nyckeltalen är många då de hanterar 

ett stort antal fastigheter med varierande verksamhet. Detta gör att Gavlefastigheter AB 

inte kan jämföra en byggnad med en annan, uppföljning och jämförelse sker på tidigare 
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information om respektive byggnad. Energitekniker på Gavlefastigheter AB påpekar 

”Vi kan inte jämföra äpplen och päron”. Idag finns det inte undermätare i alla 

fastigheter vilket leder till att de inte kan mäta i detaljer, exempelvis då en skola består 

av tre byggnader vore det önskvärt att kunna mäta respektive byggnad. Däremot arbetar 

de på att installera rätt mätpunkter i form av undermätare vid nybyggnationer. 

 

Gavlefastigheter AB arbetar för att kunna påverka sina hyresgäster och de som befinner 

sig i verksamheterna genom att exempelvis besöka förskolor och andra verksamheter 

och visa med hjälp av enkla bilder och diagram hur var och en kan arbeta för att spara 

energi. Detta skapar en visuell överblick över den egna energianvändningen i 

verksamheten. Detta kan ses som incitament att arbeta aktivt för att minska den egna 

energiförbrukningen. 

5.2.1.1 Kontroll och rapportering av elförbrukning 

En gång per månad samlas den totala energiförbrukningen från alla ägda och förvaltade 

fastigheter in, en tjänst som köps av Gävle Energi. Detta underlättar och sparar resurser 

för ett företag vid avläsning av deras elmätare och skapar ett bra underlag där 

förbrukningen är uppdelad på respektive mätare. Denna tjänst förutsätter dock att 

elmätarna är utrustade med radiosändare. Dessa data kan sedan enkelt föras in i 

Gavlefastigheter ABs system för analys, för att sedan jämföras med det satta 

gränsvärdet utifrån klimatvärden med ett antal punkter baserade på tidigare erfarenheter. 

Gränsvärdena är uppskattade värden från tidigare mätningar. Vid avvikelser från de 

normala värdena utefter klimatvärden skapas ett alarm som kräver en identifiering av 

orsaken till avvikelsen samt åtgärd. 

 

Gavlefastigheter AB anser att det är viktigt att undersöka enskilda verksamheter för att 

kunna vara effektiv och ta tag i de områden som faktiskt har förbättringsmöjligheter. Ett 

stort problem är att man från högre post endast tittar på hela fastighetsbeståndet och 

dess totala energiförbrukning, det vill säga att man inte ser till typ av verksamhet som 

utövas i fastigheten. Beroende på typ av verksamhet, skiljer sig även 

energiförbrukningen. 
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5.2.2 Göteborgs Hamn AB 
Göteborgs Hamn AB jobbar idag med nyckeltal för elförbrukning. Göteborgs Hamn AB 

är certifierade enligt ISO 9001:2008, ett ledningssystem för kvalitet. De är även 

certifierade enligt Miljöledningssystemet ISO 14001:2004 och OHSAS 18001, ett 

ledningssystem för arbetsmiljö. De tror dock inte att dessa system underlättar arbetet 

kring nyckeltal. Göteborgs Hamn AB arbetar inte med olika nyckeltal som är anpassade 

för just den specifika verksamheten i ett specifikt område utan har samma nyckeltal för 

hela området. Göteborgs Hamn AB anser att arbetet med nyckeltal har skapat bra 

underlag för energieffektiviseringsåtgärder. 

5.2.2.1 Kontroll och rapportering av elförbrukning 

Fyra gånger per år sker avstämning och data diskuteras. Data från nyckeltalen används 

för olika ändamål såsom hamnens energiplan, miljörapport eller eleffektivitet. Hittills 

har Göteborgs Hamn AB inte sett några ekonomiska resultat då denna uppföljning är ny 

och kräver ytterligare en tid innan en bedömning kan göras. Insamlingen av mätdata har 

dock visat att det finns stor potential för att kunna minska energiförbrukning och 

därmed energikostnaderna.  
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6 Analys och diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att analysera resultatet av våra intervjuer samt relevanta 

teorier. Vi valde även att samtidigt diskutera analysen för att skapa förståelse för 

läsaren. 

6.1 Fördelar med att arbeta med nyckeltal 

Det finns olika skäl varför en organisation ska arbeta med nyckeltal. Genom att använda 

sig av nyckeltal kan en organisation se var den befinner sig (Catasús et al., 2008). 

Nyckeltalen kan även enligt Catasús et al. fungera som ett underlag eller hjälpmedel för 

att planera och styra verksamheten. 

6.1.1 För minskad elförbrukning och elkostnad 
Gävle Hamn AB har krav på sig att arbeta med nyckeltal i och med Gävle Kommuns 

Miljöstrategiska program. För att kunna arbeta med nyckeltal bör de dock ha ett klart 

och tydligt syfte (Catasús et al., 2008). Gävle Hamn AB har för avsikt att arbeta med 

nyckeltal för att uppnå minskad elförbrukning samt elkostnader. De kan i det här fallet 

med fördel använda sig av nyckeltal då dem enkelt visar företagets nuläge och 

utveckling (Catasús et al., 2008). 

 

Göteborgs Hamn AB anser att arbetet med nyckeltalen har skapat möjligheter till 

energieffektiviseringsåtgärder. Genom insamlingen av mätdata har de kunnat se 

potential för energieffektivisering och en minskning av att onödiga kostnader. I och med 

att teorin hävdar att nyckeltal är hjälpmedel för företag och Göteborg Hamns erfarenhet 

bekräftar detta, kan Gävle Hamn AB förvänta sig minskad elförbrukning om de inför 

nyckeltal. 

6.1.2 Samhällsansvar  

Gävle Hamn ABs expanderar och med detta ökas dess miljöpåverkan. På grund av 

företagens inverkan på miljön finns krav på ansvarstagande hos företagen enligt de 

Svenska miljömålen (Miljömål, 2013). Sveriges kommuner har krav på sig att arbeta för 

miljökvalitet och hållbar utveckling. Samhället förväntar sig därför av kommunen, som 

äger hamnen att agera rätt och arbeta för hållbar utveckling. Gävle Hamn AB önskar sig 

även vara Ostkustens logistiknav och ett attraktivt val för kunder. Därför anser vi att 

Gävle Hamn AB bör marknadsföra sig och agera som ett miljötänkande företag och 



 

40 

arbeta med Corporate Social Responsibility (CSR). CSR innebär att företag tar sitt 

ansvar för deras agerande inför samhället och dess intressenter, ofta ansvar gällande 

miljöfrågor. De företag som idag arbetar med CSR vill skapa sig bland annat 

konkurrensfördelar och ett bättre rykte (Perrini och Tencati, 2006).  Gävle Hamn AB 

kan med hjälp av nyckeltal kommunicera sitt miljöarbete och ansvarstagandet till sina 

intressenter. Genom att visa sina elförbrukningar och även redogöra för sitt arbete för 

minskad miljöpåverkan kan de stärka sin position som Ostkustens logistiknav. Vi tror 

att Gävle Hamn ABs arbete med nyckeltal kan locka dit flera kunder och även duktiga 

medarbetare. 

6.2 Syftet med nyckeltal 

Catasús et al. (2008) menar att arbete med nyckeltal kräver ett tydligt syfte som ett 

företag bör tänka på innan arbetet kan påbörjas. Gävle Hamn AB vill minska sin 

elförbrukning och därmed elkostnad genom att ständig förbättra sin verksamhet. Jämfört 

med Catasús et al. (2008) sex syften tolkar vi som att de vill arbeta med lärande och 

mobiliserande nyckeltal. Det innebär att Gävle Hamn AB ständig vill lära sig sambandet 

mellan olika aktiviteter eller skeende för att sedan kunna minska sin elförbrukning 

genom att vidta förbättringsåtgärder. Ständiga förbättringar kan uppnås genom att 

mobilisera företagens anställda och tillsammans utveckla företaget. 

 

Göteborg hamns arbetssätt med nyckeltal överensstämmer med Catasús et al.´s lärande 

och mobiliserande nyckeltal. Anställda i denna hamn träffas fyra gånger per år och 

diskuterar sin elförbrukning. Vid dessa träffar undersöks de resultat av exempelvis 

utrustningsutbyte i verksamheten. De mobiliserar sig och vidtar åtgärder genom 

exempelvis ett nytt arbetssätt eller nya investeringar.   

Gavlefastigheter AB arbetar med kontrollerande nyckeltal då deras syfte är att 

kontrollera sina fastigheters elförbrukning. De kontrollerar sina mätvärden och jämför 

med tidigare mätningar för att se om mätningarna visar en avvikelse utifrån gränsvärdet 

för respektive fastighet. 

6.2.1 Gävle Hamn ABs syfte med nyckeltal 

Vid jämförelse av Gävle Hamn ABs uttalade syfte med Catasús et al.´s syften anser vi 

att Gävle Hamn AB kan arbeta med lärande och mobiliserande nyckeltal. För att de ska 

kunna minska sin elförbrukning behöver de förstå varför siffrorna har gått upp 

respektive ner. Ett exempel på frågorna som bör diskuteras är ifall det finns det ett 
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samband mellan den höga elförbrukningen och vädret. Det kan vara så att porten är 

öppen under vintermånaden och därför är lokalen kall. Efter att de har förstått orsaken 

till avvikelsen kan de påbörja arbetet genom att kommunicera problemet till sina 

anställda. Gävle Hamn AB bör vara tydligt med syftet då Catasús et al. (2008) påpekar 

på vikten av att alla anställda ska förstå vad som ska göras och varför. 

6.3 Verksamhetsrelaterade nyckeltal 

Lycke (2012) påpekar precis som Catasús et al. (2008) att ett företag ska ha nyckeltal 

som är anpassat för just det företaget och dess verksamhet, alltså ett 

verksamhetsrelaterat nyckeltal. Här vill vi först fråga oss vad teorin menar med 

verksamhetsrelaterade nyckeltal. Vi anser att teorin är otydlig eftersom ordet 

verksamhet har olika betydelser. Ordet verksamhet är ett ord för något som utförs eller 

är en synonym till ordet företag/organisation. Vad innebär ordet verksamhetsrelaterat 

för ett företag som Gävle Hamn AB som har varierande verksamhet?  Ska det vara 

nyckeltal för varje verksamhet/terminal eller nyckeltal för en aktivitet inom 

verksamhet/terminalen eller för hela företaget Gävle Hamn AB? 

 

För att kunna besvara denna fråga har vi diskuterat detta flitigt. Vi kom överens om att 

undersöka hur de andra organisationer vi intervjuade arbetar för att fastställa svaret. 

Göteborgs Hamn AB jobbar med ett nyckeltal gällande elförbrukning i alla terminaler. 

Gavlefastigheter AB arbetar med flera då de förvaltar många olika fastigheter.  Med 

tanke på detta tolkar vi teorins definition av verksamhet som företag/organisation och 

inte en aktivitet. Vi önskar dock en detaljerad definition av vad som menas med 

verksamhetsrelaterade nyckeltal. 

6.3.1 Hur många verksamhetsrelaterade nyckeltal bör Gävle Hamn AB arbeta 

med? 

Enligt Catasús et al. (2008) kan ett stort antal nyckeltal vara svårhanterliga, därför bör 

ett företag inte ska ha allt för många nyckeltal såvida det inte är kontrollerande 

nyckeltal. Detta bekräftar de flertalet kontrollerande nyckeltalen som Gavlefastigheter 

AB arbetar med. Gavlefastigheter AB med deras fastigheter såsom badhus och 

företagshotell samt kommunala fastigheter som exempelvis skolor kontrollerar dessa 

fastigheter med respektive gränsvärde. Därför behöver de ett stort antal nyckeltal. Dessa 

fastigheter är dessutom så olika att de inte kan jämföras med varandra, därför deras 

uttalande: ”Vi kan inte jämföra äpplen och päron”.  
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Göteborgs Hamn AB arbetar däremot med nyckeltal konstruerade enligt förbrukad 

kWh/kvm. För de är det viktigt att endast koncentrera sig på hur mycket de förbrukar 

och kontinuerligt försöka minska sin förbrukning. 

 

Gävle Hamn AB behöver inte använda sig av många nyckeltal då de inte ska ha ett 

kontrollerande syfte. De vill agera aktivt och ständigt förbättra sig och inte endast 

kontrollera sina värden. Dessutom precis som Catasús et al. (2008) säger kan även allt 

för många nyckeltal medföra svårigheter och därför vore lämpligt för Gävle Hamn AB 

att koncentrera sig på enstaka nyckeltal. 

6.3.2 Konstruktion av nyckeltal? 

Gävle Hamn AB kan använda sig av standardiserade nyckeltal (kWh/kvm) precis som 

Göteborgs Hamn AB. Detta nyckeltal kommer dock endast att resultera i kontrollerande 

nyckeltal, det vill säga att man endast kommer att kunna se om elförbrukningen har gått 

upp eller ner, alltså de kommer endast att visa om avvikelser uppstår. Eftersom Gävle 

Hamn AB önskar minska sin elförbrukning tror vi precis som Lycke (2012) att det krävs 

andra data. Genom att lägga till fler variabler i beräkningarna ges möjligheten att se ett 

samband eller en avvikelse, alltså lärande nyckeltal. Med lärande nyckeltal hittas ett 

samband och situationen blir mer förståeligt, samt mobiliserande nyckeltal för 

möjligheten att uppnå minskad elförbrukning och skapa engagemang hos de anställda.  

 

Nyckeltalen bör alltså konstrueras enligt kWh/enhet, enhet för respektive verksamhet. 

Exempelvis om byggnad/anläggning A förbrukar X antal kWh År 1 och ett högre antal 

kWh År 2, här bör man analysera vad som har hänt med hjälp av ett annat nyckeltal. 

Ökningen av elförbrukningen kanske beror på att man har producerat mer (enhet) och 

då är ökningen av elförbrukningen ett faktum. Men i det fall produktionen är lika som 

År 1 eller lägre är det viktigt att kunna identifiera orsaken. Det går att förstå fenomenet 

bättre om det finns ytterligare nyckeltal, exempelvis Producerat antal/tidsenhet eller ett 

nyckeltal som har fler än två variabler, kWh/producerat antal och tidsenhet. 

 

Vid en förändrad verksamhet med varierande hyresgäster då det exempelvis kommer en 

för året ny hyresgäst, är avvikelsen oundvikliga. Detta försvårar jämförelsen med 

tidigare information, därför kan en avvikelse i energiförbrukningen uppstå. En 

jämförelse kan då göras genom att exempelvis sätta förbrukningen i förhållande till 

antalet driftstimmar: förbrukning/driftstimme. I det fall nyckeltalet visar att 
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förbrukningen har höjts medan driftstimmarna är desamma bör avvikelsen följas upp 

och man bör titta på var åtgärder bör sättas in. Det kan i detta läge vara av värde att sätta 

ett nytt mål, identifiera den betydande elförbrukningen samt åtgärda för att under det 

kommande året analysera resultatet av åtgärden. 

6.4 Att arbeta med ständiga förbättringar 

Efter en genomgång av teorier och hur de andra aktörerna arbetar vill vi komma med 

förslag på hur Gävle Hamn AB kan i praktiken arbeta för minskning av elförbrukning 

samt ständiga förbättringar. Ett företag som vill uppnå positiv utveckling bör ständig 

förbättra sig (Berger et al., 1996) och i och med att Gävle Hamn AB expanderar bör de 

därför kontinuerligt arbeta med ständiga förbättringar. Bergman och Klefsjö (2012) 

menar att förbättringarna inte behöver innebära stora åtgärder, utan istället är det viktigt 

att förbättringsarbetet sker systematiskt. Idag arbetar Gävle Hamn AB endast med 

korrigerande insatser då ett problem uppstår, istället bör de arbeta förebyggande för att 

förhindra att ett problem uppstår. De bör även arbeta förutseende, exempelvis bör en 

noggrann planering utföras gällande val av sätt att bygga samt utsättning av mätpunkter 

vid nybyggnationer, standardisering som kan passa den föränderliga verksamheten. 

6.4.1 Mätpunkter 

Ett första steg för att möjliggöra energieffektivisering i Gävle Hamn AB är rätt 

placerade mätpunkter och undermätare eftersom mätpunkterna idag är placerade allt 

eftersom tillbyggnad har skett. Bristen på undermätare i hamnen förhindrar möjligheten 

att utföra rätt mätningar, vilket resulterar i att Gävle Hamn AB inte känner till hur 

mycket energi enskilda fastigheter och aktiviteter i verksamheten förbrukar. Bergman 

och Klefsjö (2012) pratar om vikten av att utföra noggranna mätningar redan från 

början, annars finns det risk för icke-värdeskapande kostnader som Sörqvist (2001) har 

tagit upp. Det är kostnader som inte tillför något värde och därför bör undvikas. Därför 

skulle en teknisk åtgärd som en investering i installation av fler mätpunkter samt 

undermätare i hamnens byggnader och anläggningar på strategiskt utvalda platser från 

början möjliggöra en energibesparing. Mätpunkterna bör vara fördelade så det skapar 

korrekta mätningar och underlag med mätdata för en meningsfull samt enklare 

uppföljning per kostnadsställe/verksamhetsenhet. Fler antal mätpunkter skulle även 

möjliggöra en mer exakt avläsning avhängt förbrukaren/fastigheten. Detta skapar 

förutsättningar för hamnen att på sikt åtgärda och minska energikostnader och därmed 

uppnå kraven på sänkt elförbrukning enligt det Miljöstrategiska programmet.  



 

44 

6.4.2 Hantering och analys av mätdata 
Insamlingen och sammanställningen av mätdata kräver resurser i form av tid och 

personal. Då det kan vara svårt att avsätta resurser för detta kan det vara effektivt 

resursmässigt att lägga ut insamlingen och sammanställningen av elförbrukningen på en 

extern aktör, exempelvis företaget som handhar elmätarna. Enligt energihandläggare på 

Gävle Energi finns möjligheten att sammanställa den information man önskar, 

exempelvis om man endast vill se på vissa anläggningar/fastigheter i olika terminaler. 

Gavlefastigheter AB använder sig av denna tjänst och anser att de sparar tid på att inte 

behöva utföra insamlingen och sammanställningen själva. 

 

Gävle Hamn AB säger idag att varje terminalchef har totalansvaret för hälsa, säkerhet 

och miljö inom sin terminal. Mätdata från extern aktör kan därför läggas in i ett 

gemensamt system där varje terminalchef kan ta del av informationen och se status på 

sin terminal. Enligt Catasús et al. (2008) ska nyckeltal ha en eller flera ägare och i det 

här fallet kan terminalchefen följa upp och kontrollera eventuella avvikelser samt 

åtgärda dem. 

 

Med hjälp av mätdata kan den betydande energiförbrukningen identifieras. Användbara 

verktyg för detta anser vi kan vara med hjälp av ett paretodiagram som visar vilka 20 % 

som står för 80 % av elkostnaderna. Paretodiagrammet nedan visar Gävle Hamn ABs 

elförbrukning per område för år 2012 (figur 3). Detta visar att FSK, Depåväg har den 

högsta elförbrukningen, följt av FSK Reningsverket, FSK Dieselanläggning samt 

Bönaväg bergrum. Dessa områden står för 80 % av den totala elförbrukningen i Gävle 

Hamn AB. 

 

Diagrammet nedan i figur 3 visar den största elförbrukningen men dock inte den 

betydande elförbrukningen. Området FSK Depåväg som har högst elförbrukning 

behöver inte ses som ett problemområde. Den betydande elförbrukningen kan istället 

finnas exempelvis i FSK Gamla Depåvägen. Ett område med hög elförbrukning bör 

ändå inte förbises på grund av en visad hög aktivitet, dessa områden bör ändå på sikt 

analyseras för möjligheten att effektivisera och spara på kostnaderna. I första hand är 

det dock viktigt att åtgärda områden med en betydande elförbrukning. 
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Figur 3. Paretodiagram - Elförbrukning per område, år 2012. 

6.4.3 Identifiera orsaken 
Efter identifiering av problemområde bör nästa steg vara att analysera orsaken med 

hjälp av ett orsaks-verkans-diagram i form av ett 7M-diagram. De 7M nedan i figur 4 är 

Maskin, Metod, Människan, Material, Miljö och Management. Med detta verktyg kan 

Gävle Hamn AB kartlägga orsaken/orsakerna som kan ligga bakom en hög 

elförbrukning. Detta görs genom att sätta de 7M som är relevanta för tillfället som 

huvudorsakerna. 

 

 

Figur 4. Ishikawadiagram med 7M som orsaker.  

Beroende på vilket förstoringslag Gävle Hamn AB önskar använda kan problemen 

analyseras på terminalnivå med det lilla förstoringsglaset eller använda sig av det stora 
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förstoringsglaset och se på verksamheten in i detalj, exempelvis en pump eller 

arbetsrutiner som leder till en minskning av elförbrukningen.  

6.5 Ledarskap 

I ett arbete för ständiga förbättringar kräver ledningens och anställdas engagemang 

(Bergman och Klefsjö, 2012). Oavsett om förbättringsarbetet kräver stora eller små 

förändringar i arbetet för de anställda kan det uppfattas som besvärligt och komplicerat. 

Även om dessa förändringar i många fall är mindre komplicerade, som små 

förändringar i det dagliga arbetet, exempelvis rutiner för öppning och stängning av 

portar eller styrning av belysning. Gävle Hamn ABs ledning bör därför se till att 

noggrant kommunicera målet med förbättringsarbetet och vad det innebär för de 

anställda. Detta kan skapa engagemang hos de anställda eftersom det kan finnas risk att 

ett arbete för energieffektivisering från början kan uppfattas som onödiga och 

tidsmässigt krävande för de anställda (Catasús et al., 2008). De anställda kanske redan 

anser att de har en hög arbetsbörda och därmed ingen plats för ytterligare 

arbetsuppgifter och möten. Därför kan ett kontinuerligt arbete och diskussion för att 

minska elförbrukningen framöver bli en naturlig del i arbetet. 

6.6 Projektgrupp 

För att uppnå ett aktivt förbättringsarbete tror vi att det kan vara lämpligt att utse en 

grupp som regelbundet diskuterar och upprätthåller förbättringsarbetet för minskad 

elförbrukning. Gruppen kan antingen bestå av terminalchef/avdelningschef eller andra 

lämpliga personer från respektive terminal/avdelning tillsammans med någon eller 

några personer från ledningsgruppen. Precis som Göteborgs Hamn AB kan denna grupp 

träffas antingen fyra gånger per år eller när verksamheten tillåter. Projektgruppens 

uppgift är att diskutera och besluta större förändringar eller investeringar. 

 

I varje terminal eller avdelning kan det finnas exempelvis en anslagstavla, där korta 

möten kan ske kontinuerligt, eller i samband med exempelvis ett veckomöte. Syftet med 

mötet är att tillsammans se över sin arbetsplats och lyfta fram förbättringsåtgärder vilket 

enligt Klefsjö et al. (1999) bör ske systematiskt. Punkterna nedan kan diskuteras vid 

sådana möten för att uppnå ett systematiskt förbättringsarbete. 
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• Substitution: Anställda kan komma på exempelvis maskiner som kan ersättas 

med nyare som inte förbrukar lika mycket energi. Fikarummet kan exempelvis 

vara för kallt och en åtgärd för att ge en behagligare rumstemperatur samt 

generera en sänkning av elkostnaden kan vara att sätta in nya fönster. 

 
• Kvalitetsbristkostnader: När exempelvis fikarummet är tomt bör lamporna vara 

släckta för att på så sätt minska de icke-värdeskapande kostnader. Det kan finnas 

andra område där kvalitetsbristkostnader uppstår och därför kan det vara viktigt 

att identifiera dem. 

 
• Arbetsrutiner: Tillsammans kan anställda skapa nya arbetsrutiner för att minska 

elförbrukning, till exempel kan ”släck lampan” skyltar ordnas. 

 

De anställda är en viktig resurs då det är dem som ser hur arbetsplatsen ser ut samt hur 

det dagliga arbetet utförs. De anställda bör därför vara delaktiga i hur en eventuell 

ändring av arbetsrutiner ska genomföras, speciellt i arbetet med mobiliserande nyckeltal 

(Catasús et al., 2008). 

6.7 Arbetet enligt PDSA 

Gävle Hamn ABs förbättringsarbete anser vi med fördel kan utföras enligt PDSA-

cykeln (Plan-Do-Study-Act) som är en effektiv förbättringsmetod för ständiga 

förbättringar. PDSA innebär Planera – Genomföra – Analysera – Agera (Bergman och 

Klefsjö, 2012). Denna metod kan vara ett bra verktyg att arbeta med kontinuerligt 

framöver för Gävle Hamn AB då ständiga förbättringar önskas. Inför varje 

effektiviseringsåtgärd bör PDSA-cykeln ligga som grund för att skapa en tydlig struktur 

i förbättringsarbetet. Förbättringsarbetet kan med fördel utövas i projektform med en 

struktur enligt PDSA. 
 

• Plan – Identifiera problemområdet. Fokus bör ligga på rätt indikatorer samt 

utföra noggranna mätningar för att skapa rätt underlag för att identifiera 

ändamålsenliga nyckeltal för den aktuella frågan (Bergman och Klefsjö, 2012). 

Här undersöks vilket område som kräver förbättringar samt vilken form av data 

som behövs för att uppnå det satta målet. 
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• Do – Efter att ha identifierad problemområden kan förbättringsarbetet påbörjas. 

 

• Study – Analysera resultatet av förbättringsarbetet 

 

• Act - Analysera resultatet av förbättringsarbetet och ta lärdom. Om resultatet 

överensstämmer med målet bör detta bibehållas. Om önskad effekt inte har 

uppnåtts, bör eventuella orsaker diskuteras för att sedan göra ett nytt försök 

(Bergman och Klefsjö, 2012). 

6.8 Presentation 

Systemet för uppföljning och rapportering ska vara användarvänligt och inte kräva stora 

resurser i form av tid och personal. En visuell presentation är mer effektiv för 

mottagaren att förstå än enbart siffror. Catasús et al. (2008) menar att ”Tio sekunder 

med ett bra utformat diagram ger ofta mer än en minut med de bakomliggande 

siffrorna”. Van Dijck och Widlund (2008) hävdar att med hjälp av en databas 

innehållande grundläggande information som för Gävle Hamn AB kan vara exempelvis 

fastighetens yta, hyra, drift, och övriga kostnader relaterade till elförbrukning, upptäcks 

problem lättare samt skapar möjligheter till förbättring. Informationen bör finnas som 

rådata som enkelt kan föras över på ett visuellt sätt, exempelvis i ett diagram som visar 

nuläget. Dashboarden bör vara tillgänglig för alla inom Gävle Hamn AB att se. Enligt 

Catasús et al. (2008) skapas då möjligheter att göra en jämförelse mellan 

enheter/perioder över tid och ligga till grund för att identifiera var effektivisering och 

minskning av energiförluster kan göras och därmed skapa ett varaktigt miljöarbete med 

målet att sänka energianvändningen i Gävle Hamn AB. 

Databasen bör vara samlad och visas i en tydlig och lättkommunicerad dashboard som 

enligt Van Dijck och Widlund (2008) ständigt bör uppdateras. Här bör även information 

angående aktiviteter för en minskning av elanvändning registreras. 

6.8.1 Intern redovisning  

Rapportering och redovisning av elförbrukning samt utförda förbättringsåtgärder som 

har utförts på respektive terminal/avdelning bör ske i form av ett standardiserat underlag 

som sedan analyseras inom projektgruppen. Underlaget bör även visa 

förbättringsförslag som ännu inte genomförts, exempelvis om det är åtgärder som 

kräver större investeringar. Projektgruppen kan här utföra en analys av investeringens 

lönsamhet samt besluta om åtgärden ska genomföras och om det är en investering som 
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med fördel kan appliceras på resterande verksamhet. I projektgruppen sammanställs 

mätdata angående elförbrukningen för alla terminaler/avdelningar samt de utförda och 

planerade förbättringsåtgärderna. 

6.8.2 Extern redovisning 
Bruzelius och Skärvad (2011) beskriver att en intressent till ett företag kan vara de 

individer, grupper eller organisationer som påverkas eller kan påverka företaget. Den 

externa rapporteringen till Gävle Hamn ABs intressenter sker genom den årliga 

miljörapporten samt rapportering av elförbrukningen till Gävle Kommun.  Genom att 

presentera aktiviteter för eleffektivisering i miljörapporten kan Gävle Hamn AB 

kommunicera sitt hållbarhetsarbete för minskad elförbrukning. Catasús et al. (2008) 

nämner att organisationer har olika mål med redovisning av sina nyckeltal. Företag kan 

välja att synliggöra sig och därmed bevisa att de inte har några hemligheter. En del 

företag går längre och vill även relatera nyckeltalen med varandra. Vidare finns det de 

som gärna dramatiserar vilket innebär att de jämför sig med sig själv och andra i 

branschen. Eftersom Gävle Hamn AB erbjuder tjänster och naturligtvis vill ha flera 

kunder kan nyckeltalen diskuteras i miljörapporten, genom att jämföra nyckeltalen med 

varandra och med en annan period. Catasús et al. (2008) påpekar dock att inte gå lång 

tillbaka i tiden, tre till fyra år räcker. För att locka potentiella kunder kan vara intressant 

att visa hur utvecklingen har varit och vilka mål som är uppsatta.  
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7 Slutsats 

Vi besvarar här frågeställningen och börjar med att beskriva ifall Gävle Hamn AB kan 

ha användning med att jobba med nyckeltal för energianvändning. Vidare fortsätter vi 

med att förklara hur arbetet med ständiga förbättringar kan gå till, samt redovisningen 

av nyckeltalen. 

 

Eftersom Gävle Hamn AB expanderar och har krav på sig att följa de svenska 

miljömålen genom det miljöstrategiska programmet är det viktigt att effektivisera och 

följa upp sin elförbrukning. Gävle Hamn AB kan idag inte följa upp sin elförbrukning 

på ett effektivt sätt då de inte har noggranna mätningar, vilket enligt de troligen 

resulterar i kvalitetsbristkostnader. En expandering av hamnen för även med sig ett 

större krav på att agera ansvarsfullt och vara en attraktiv hamn för kunden. Nyckeltal 

kan användas som hjälpmedel då de troligtvis kommer att underlätta arbetet med att 

minska elförbrukningen. Genom att använda sig av nyckeltal kan troligtvis Gävle Hamn 

AB lättare kontrollera, analysera och följa upp sin elförbrukning. Även 

förbättringsarbetet kräver nyckeltal för att kunna se var företaget befinner sig. 

 

Nyckeltalen bör vara verksamhetsrelaterade nyckeltal för den föränderliga 

verksamheten som konstruerats enligt lärande och mobiliserande. Förutsättningarna för 

att skapa ett hållbart arbete för en minskad elförbrukning är en ständig effektivisering av 

processer och att mäta rätt. Mätpunkterna bör vara placerade på ett strategiskt sätt samt 

att de täcker in alla områden man önskar mäta för få ut korrekt data.  

 

Nyckeltal som kan vara intressanta för Gävle Hamn AB: 
 

• Energikostnadens andel av de totala rörliga kostnaderna, fördelat på olika 

fastigheter 

• Producerat antal/tidsenhet  

• Nyckeltal som har fler än två variabler: 

o kWh/producerat antal och tidsenhet. 

• Förbrukning/driftstimme  
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Förbättringsarbete i respektive terminal 
Varje terminal bör äga ansvaret för dess elförbrukning samt åtgärderna för att minska 

förbrukningen. Genom kontinuerliga möten på respektive terminal/avdelning ges 

möjlighet till en insikt var den största elförbrukningen uppstår samt vilka åtgärder man 

bör sätta in. För att strukturera förbättringsåtgärder och aktiviteter kan PDSA-metoden 

ligga som grund för att säkerställa ett gott resultat.  

Gävle Hamn AB´s ambition med arbete med nyckeltal är långsiktigt för att på så sätt 

kunna effektivisera sin energiförbrukning och minska sina kostnader i takt med 

expansionen. För att lyckas behöver Gävle Hamn AB därför ständiga förbättringar 

tänkande, och dagligen sträva efter förbättringar. 

Bildning av en projektgrupp 
Förbättringsarbetet sammanställs och analyseras i den projektgrupp där en person från 

varje terminal/avdelning samt en person från ledningsgruppen sitter. Här bör man samla 

in all information i en databas i form av en dashboard. Denna bör vara konstruerad så att 

den skapar en enkel visuell bild av situation, åtgärder och mål, samt vara synlig för alla 

inom företaget. 

Ledarskap och kommunikation 

Förutsättningar för att lyckas med ständiga förbättringar kräver alla anställdas 

engagemang. Varje medarbetare kan tillföra positiva resultat gällande elförbrukning om 

denna känner sig delaktig, och därför är motivation och en öppen kommunikation en 

viktig del i förbättringsarbete. 

Redovisning av nyckeltal 
Redovisning av nyckeltal är lika viktigt som själva arbetet med nyckeltal då Gävle 

Hamn AB inte bara redovisar sitt arbete till ägaren utan även andra intressenter. Genom 

att redovisar sina nyckeltal och vad de gör för att minska elförbrukning kan de skapa 

konkurrensfördelar. De kan locka flera kunder men även duktiga anställda blir mer 

intresserade. Gävle Hamn AB kommer att betraktas som ett seriöst företag som tar sitt 

ansvar. Det gäller då att dramatisera och visa vad som har gjorts gällande minskning av 

elförbrukning, vilka mål som har uppnåtts samt eventuella framtida investeringar eller 

andra effektiviseringsåtgärder. Presentationen av nyckeltal bör inte endast bestå av 

siffror utan ska för bättre förståelse presenteras på ett visuellt sätt, exempelvis diagram. 

Läsaren förstår ett diagram bättre och snabbare än siffror, exempelvis pilar som visar 
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upp eller ner är enkla att förstå, eller en grön färg för positiva siffror samt röd för 

negativa siffror. 

7.1 Förslag på framtida studier 

Vi har två förslag till framtida forskning. Det ena förslaget är mer av praktisk karaktär 

och det andra är mer teoretisk.   

 

1. Vi har sett att Gävle Hamn AB är i behov av strategiskt placerade mätpunkter 

och undermätare. De befintliga mätpunkterna och undermätare har satts upp allt 

eftersom hamnen har expanderat. Därför kan Gävle Hamn AB idag inte avläsa 

anläggningarnas specifika elförbrukning och därmed inte kan få fram korrekt 

mätdata. 

 

Som tidigare har nämnts var uppsatsens frågeställning att undersöka hur Gävle 

Hamn AB kan arbeta med nyckeltal och ständiga förbättringar avseende 

energieffektivisering och energiredovisning. Vi har valt att inte beröra den 

tekniska delen vilket skulle vara att kartlägga de befintliga mätpunkterna och 

undermätare samt hitta rätt plats där de kan placeras. Därför föreslår vi en studie 

i strategisk planering av mätpunkter samt undermätare då vi tror att det är en 

förutsättning för att lyckas i arbetet med nyckeltal och ständiga förbättringar.  

 

2. Våra empiriska data visar att företag som arbetar med energieffektivisering 

investerar i tekniska utrustningar som exempelvis energisnåla lampor och 

maskiner. Det talas inte mycket om hur individens attityd och beteende gällande 

energi- och miljöfrågor påverkar arbetet med energieffektivisering. Vi undrar 

därför om det räcker med att endast köpa in de energieffektiva utrustningarna. I 

vår slutsats nämnde vi att anställda behöver motiveras och känna sig delaktiga 

vid ett förändringsarbete. Vi tror dock att det kan vara intressant att studera ifall 

det finns ett samband mellan individens attityd och beteende i just 

energieffektiviseringsarbete.  
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