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Fjärrvärmesektorn 

• En lämplig sektor för vår studie då den  
 
1. präglas av fri prisbildning under olika ägarformer 

 
2. produkten är homogen (varmvatten) och … 

 
3. det finns ett val mellan fossila bränslen och 

biobränslen 



Tidigare studier fjärrvärmesektorn  
• Kommunala bolag har begränsad lönsamhet (Ganslandt, 

2010) 
 

• Kunderna är relativt okänsliga för prisförändringar, vilket 
öppnar upp för monopolprissättning (Björnerstedt och 
Söderberg, 2011) 
 

• Övergången mot fler privata aktörer på 2000-talet har 
inneburit något högre priser (Muren, 2011) 

 
• Vad en eventuell prisreglering av fjärrvärme innebär är 

svårt att prediktera då utgångsläget ej är klassisk 
monopolprissättning (Holm, 2013) 



Centrala frågeställningar denna studie 

• Är resursanvändning och miljöprestanda i 
kommunala bolag annorlunda jämfört med 
andra bolag? 
 

• Finns det några skillnader i hur kommunala 
bolag och andra bolag anpassar sig till 
klimatpolitiken? 



Varför skillnader? 
• Olika marknadsmässiga och lagliga spelregler 

 
• Kommunala bolag skiljer sig i fråga om 

managementkultur och övergripande mål med 
verksamheten 
 

• Om kommunala bolag använder resurserna mer 
ineffektivt kan det tolkas som att de antingen 
begränsas av lagstiftningen och marknaden, 
och/eller att de har ett ineffektivt ledarskap 



Data & analys 
• Två dataset: 

 
1. Svensk Fjärrvärme 2007-2010 

 
2. SCB 2005-2008 

 
• Datat beskriver produktionsnivå, användning av inputs 

(arbete, kapital, energi) samt luftutsläpp (koldioxid, 
svaveldioxid, kväveoxid) 
 

• Dataseten skiljer sig åt i hur produktion och kapital mäts 
samt vilka utsläpp som tas med (och i viss mån vilka bolag 
som finns med) 



Analys 

• Vi analyserar tre olika ”prestandamått” för 
olika ägarformer: 

 
1. Utsläppsintensitet (emissionsfaktor) 

 
2. Förändring i utsläppsintensitet (miljöprestanda) 

 
3. Miljöanpassad faktorproduktivitet 

(ekoproduktivitet) 



Utsläppsintensitet 
• Sjönk fram till 2008 för att sedan vika uppåt för både kommunala och privata bolag 

 
• Nivån för kommunala bolag ligger de flesta åren under de privata, speciellt i början 

av analysperioden, vilket antyder att kommunala extrasteg i klimatarbetet kan ha 
haft en viss betydelse 
 

• Skillnaderna blir mindre över tiden 



Miljöprestanda 

• En något bättre utveckling för privata bolag, 
speciellt i slutet av perioden (har EU ETS haft 
betydelse?) 
 

• Även om vi har sett att kommunala bolag 
oftast har en lägre nivå på utsläppsintensitet 
över tiden anar vi en bättre utveckling för 
privata bolag vad gäller förändring i 
utsläppsintensitet 

 



Ekoproduktivitet 
• Ett mått som indikerar hur effektivt företaget  producerar sin output och genererar 

utsläppsförändringar, givet användningen av arbete, kapital och energi 
 

• Vid en visuell inspektion av årliga genomsnittliga beräkningar ser privata bolag mer 
ekoproduktiva ut, men ett formellt statistiskt test kan inte styrka detta (SCB-data 
nedan) 
 



Klimatpolitikens betydelse 
• Privata bolag anpassar sitt beteende, hur de producerar output och 

genererar utsläpp, till miljöpolitik både på nationell (CO2-skatt) och 
på europeisk nivå (EU ETS) 
 

• Detta kan tolkas som en ”Portereffekt”, men också som att 
utsläppsminskningar dominerar eventuella negativa effekter av 
policy på ”konventionell” produktivitet 
 

• Ej tydliga resultat för kommunala bolag 
 

• Detta är kompatibelt med tanken att kommunalt ägda bolag (med 
lägre avkastningskrav) inte har samma tryck på sig att vara 
kostnadsmedvetna 
 

• En alternativ tolkning är att de kommunala bolagen var tidigt ute 
med att klimatanpassa sig  
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