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Sammanfattning
Handeln med biobränsle har ökat betydligt på senare tid och har också blivit alltmer global.
Pellets utgör ett av de stora flödena av biobränsle, internationellt sett. Syftet med denna
studie är att undersöka vilka faktorer som påverkar efterfrågan på fasta biobränslen från
Sverige med fokus på pellets samt i vilken utsträckning. Målet är att identifiera och beskriva
de omvärldsfaktorer (i storleksordningen 5) som i dagsläget i störst utsträckning påverkar
efterfrågan på svensk träpellets och hur dessa faktorer samspelar med varandra. Analysen
baseras på en aktörsbaserad sensitivitetsmodell där marknaden beskrivs och studeras
tillsammans med en extern expertgrupp. Den valda sensitivitetsmodellen har använts
generellt för att avgöra vilken roll som olika faktorer kopplat till pelletsmarknaden har och
hur de samspelar med varandra (även om fokus legat på att studera efterfrågan på svensk
pellets). Slutsatserna i denna studie baseras på den tillsatta expertgruppens kunskap,
uppfattning och bedömning av pelletsmarknaden och dess mekanismer.
Enligt denna studie verkar efterfrågan på pellets både från storskaliga och småskaliga
kunder påverkas av många av de andra studerade faktorerna. De fem faktorer som totalt
sett bedöms påverka efterfrågan på svensk pellets mest enligt denna studie är råvarupriset,
pelletskvaliteten, temperaturvariationen jämfört med normalår, prisskillnaden mellan pellets
och alternativen pga styrmedel med förutbestämd nivå samt mängd nya råvaror. Utav
dessa påverkar de fyra första efterfrågan på pellets från småskaliga kunder och de tre sista
pelletsefterfrågan från storskaliga kunder. Totalt sett verkar pelletsefterfrågan från
småskaliga kunder påverkas mer av förändringar av de andra faktorerna än
pelletsefterfrågan från storskaliga kunder.
Denna studie indikerar vidare att den svenska pelletsmarknaden inte förändras särskilt
snabbt om förutsättningarna förändras, vilket beror på hur faktorerna samspelar.
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1 Introduktion
Användningen av biobränslen för att ersätta fossila bränslen för el- och värmeproduktion
har länge visat en ökande trend (se t ex IPCC, 2011). Biomassaresurserna är dock ojämnt
fördelade i världen. Denna snedfördelning av biomassaresurser innebär att biomassa
sannolikt kommer att produceras i vissa regioner för att transporteras vidare till regioner
där efterfrågan är stor men den inhemska potentialen begränsad. Marknaden för
biobränslen blir också allt mer global och allt större volymer biobränsle handlas inom
Europa men också mellan andra världsdelar (se t ex Junginger et al., 2014).
I Sverige används biobränslen (främst skogsbaserade) inom industrisektorn, bostads- och
servicesektorn, transportsektorn samt för el- och värmeproduktion och användningen har
ökat genom åren (utvecklingen för biobränsleanvändningen i Sverige redovisas bland annat
i Energimyndigheten, 2013). Biobränslen omfattar förutom oförädlade och förädlade
trädbränslen som pellets även olika typer av restprodukter.
Syftet med denna studie är att identifiera och beskriva de fem omvärldsfaktorer som i
dagsläget i störst utsträckning påverkar efterfrågan på fasta svenska biobränslen med fokus
på pellets och hur dessa faktorer samspelar med varandra. Analysen baseras på en
aktörsbaserad sensitivitetsmodell (Vester, 2012) där marknaden beskrivs och studeras
tillsammans med en extern expertgrupp. Denna studie utgör oss veterligen den första
tillämpningen av den valda modellen på en biobränslerelaterad marknad. Studien ingår i ett
större projekt (Marknadsfaktorer för fasta biobränslen och hållbarhetskriteriers betydelse
för svensk pellets) inom ramen för programmet Allmänna Energisystemstudier finansierat
av Energimyndigheten.
En viktig avgränsning som gjordes tidigt i studien var att låta modellen enbart studera den
svenska pelletsmarknaden och inte marknaden för fasta svenska biobränslen i allmänhet.
Huvudanledningen var att vi forskare (tillsammans med den externa expertgruppen)
bedömde att denna avgränsning behövdes för att samspelet mellan olika faktorer skulle
kunna beskrivas lite mer i detalj och inte bli för övergripande. Andra mer oförädlade
biobränslen handlas också generellt sett på mer lokala marknader (och påverkas sannolikt
av färre faktorer). Modellen kräver en relativt detaljerad beskrivning av olika variabler som
påverkar den studerade marknaden och denna beskrivning blir tydligare med en avgränsad
marknad. Med tanke på att pelletsmarknaden utgör en så betydande del av den svenska
biobränslemarknaden känns det därtill särskilt intressant att studera denna marknad. Det är
också rimligt att anta att de faktorer som i huvudsak driver efterfrågan på pellets även i stor
utsträckning påverkar efterfrågan på fasta svenska biobränslen i allmänhet. Med andra ord
har det, för att göra studiens resultat intressantare, varit ett tydligare fokus på pellets än vad
som angavs i ansökan. Vid analysen av vilka faktorer som i störst utsträckning påverkar
efterfrågan av pellets delades efterfrågan därtill upp i efterfrågan från storskaliga respektive
småskaliga kunder eftersom dessa segment bedömdes i viss utsträckning kunna påverkas av
olika faktorer.
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Pelletsmarknaden utgörs av en mängd olika aktörer. Förutom producenter och
konsumenter finns skogsindustrin som försörjer producenterna med råvara, distributörer,
återförsäljare, intresseorganisationer, allmänhet, media, beslutsfattare med flera. Vidare har
de olika aktörerna olika påverkan på varandra; det kan handla om konkurrens, samarbete
och inverkan från olika styrmedel (se avsnitt 3 för en mer detaljerad beskrivning). Eftersom
pelletsmarknaden omfattar ett stort antal aktörer och relationer går den att betrakta som ett
relativt komplext system och det krävs därmed en metod för att på ett systematiskt sätt
studera vilka faktorer som driver efterfrågan på pellets, givet alla de ingående aktörerna och
deras inbördes relationer.
Att analysera och simulera komplexa system bygger på en förståelse av parametrar och
faktorer som kan vara mycket problematiska eller omöjliga att definiera och beskriva i
traditionella matematiska modeller. Exempel på faktorer som är svåra att hantera i dessa
modeller men som kan vara av minst lika stor betydelse för slutresultatet är till exempel
människors förväntan på en viss produkt, hur företag reagerar på ett visst styrmedel eller
hur aktörer interagerar med varandra. En metod för att hantera komplexa system är att
använda ett aktörsbaserat tillvägagångssätt där expertis om systemet, i detta fall om
pelletsmarknaden, används för att analysera vilka faktorer som påverkar efterfrågan.
Metoden och specifikt den valda modellen beskrivs mer ingående i nästa avsnitt.
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2 Metod
Det modellverktyg som används i denna studie är en modell som utvecklats för att
analysera komplexa system (Sensitivity Model Tools, se Vester, 2012; Vester, 1994; Vester,
1988) 1. Hädanefter i denna rapport refereras till denna modell som Sensitivitetsmodellen
(eller kort modellen). Sensitivitetsmodellen och dess programvara utvecklades i syfte att
studera komplexa system (tekniska/ekonomiska/sociala/ naturliga) och bland annat för att
identifiera vilka förändringar som gör att det komplexa systemet kan bli långsiktigt hållbart.
Sensitivitetsmodellen ger användaren möjlighet att analysera sociala, ekonomiska och
ekologiska samband i komplexa system och inkludera ett stort antal variabler.
Sensitivitetsmodellen möjliggör därmed en strukturerad analys av pelletsmarknaden för att
avgöra vilken roll i systemet som olika faktorer har. Sensitivitetsmodellen har tillämpats för
en rad olika områden t ex i Wolf (2012), Mingers & White (2010), Huang (2009) och Chan
and Huang (2004).
Metoden baseras på bio-cybernetik och inkluderar information om feedback-loops som
utgör grunden för systemets beteende. Dessa feedback-loops består av sammankopplade
relationer mellan människor och omkringliggande miljö (Vester, 2012; Vester, 1994; Vester,
1988). Sensitivitetsmodellen utgår från systemtänkande, användandet av så kallad fuzzy
logic teori och simulering baserad på semi-kvantitativ data (se t ex Chan and Huang, 2004).
Analysen med sensitivitetsmodellen möjliggör en slags förenkling av det komplexa systemet
genom att systemets mest betydelsefulla delar identifieras.
Sensitivitetsmodellen lägger tyngdpunkten på att beskriva de viktigaste systemvariablerna
med hjälp av en grupp experter och möjliggör därmed för en analys av komplexa system
som utgår från så kallad ”fuzzy logic”. ”Fuzzy logic” använder den diffusa kunskapen från
verkliga erfarenheter och kan hantera motsägande information från olika individers
erfarenheter. Indata kan alltså vara flexibel, och flera villkor kan beskrivas, inte bara binärt
som på-av, hög-låg, full-tom etc. På så sätt beskriver ”fuzzy logic” de flexibla
styrmekanismer som finns i komplexa system. Fuzzy logic innebär i praktiken att de indata
som modellen använder består av människors kunskap, känslor och erfarenheter snarare än
fixa värden och konstanter. Det finns dock grundläggande regler (se bilaga 1) som måste
följas i ett långsiktigt hållbart system och som metodiken i modellen är utformad att följa.
I korthet består sensitivitetsmodellen av ett antal repeterbara och deltagande steg. Stegen är
antingen baserade på insamling och integration av relevant information från ett brett
spektrum av experter från forskning, samhälle, industri och teknik eller från en mindre
grupp av experter och anpassas efter tillämpningen. Studiens externa arbetsgrupp,
bestående av de utvalda experterna (i denna rapport kallad expertgrupp), har mer betydelse
för resultatet än en traditionell referensgrupp och är mycket viktig för att inkludera de
viktigaste faktorerna i modellen och central för att kunna utföra en heltäckande analys.
Eftersom denna studies syfte var att på ett övergripande plan studera pelletsmarkanden och
de faktorer som påverkar efterfrågan på svensk pellets valdes en extern expertgrupp
Sensitivitetsmodellen såväl som dess bakgrund beskrivs mer i detalj t ex i boken ”The art of interconnected
thinking” (Vester, 2012).

1
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bestående av personer med god kännedom om biobränslemarknaden i allmänhet och den
svenska pelletsmarknaden i synnerhet och inte av aktörer som själva mer direkt utgör
aktörer på pelletsmarknaden. Den externa expertgruppen i denna studie bestod av följande
fyra personer; Johan Vinterbäck (SLU), Matti Parikka (Energimyndigheten), Karin
Granström (Karlstad Universitet) och Magnus Ståhl (Karlstad Universitet). Samtliga har
forskarbakgrund även om Matti Parikka i dagsläget arbetar på en myndighet. Även
styrmedelsexperten Lars Zetterberg på IVL Svenska Miljöinstitutet deltog i en del av
analysen. En beskrivning av i vilka delar och i vilken omfattning de olika experterna deltog i
arbetet finns i senare avsnitt.
Valet av sensitivitetsmodellen till studien bygger framförallt på tidigare erfarenheter från
forskare på IVL i andra projekt där de funnit att modellen är lätt att använda, transparent,
och passar för många olika användningsområden. Den möjliggör en strukturerad tillgång
till expertis hos olika intressenter och erbjuder ett mycket deltagande tillvägagångssätt som
är väsentligt för att lösa komplexa problem med ett tvärvetenskapligt sätt att arbeta. Ett
sådant arbetssätt är betydelsefullt att ha när det gäller att hantera den typen av problem och
de faktorer som påverkar efterfrågan på den studerade marknaden. Arbetssättet lyfter fram
och möjliggör en diskussion kring samspelet mellan samtliga faktorer som väljs ut för att
beskriva systemet. Det ger enskilda aktörer möjligheten att få en helhetsbild och förstå sin
roll i systemet. Allt detta möjliggör beslut som grundar sig på en djupare förståelse av det
totala systemet och inte bara delar av den. Dock bör det noteras att forskare på IVL
tidigare använt modellen i omfattande studier av annorlunda och mer avgränsade system.
Noteras bör att vi i denna rapport har valt att blanda användandet av begreppen faktorer
och variabler (varav det senare används inom Sensitivitetsmodellen) och låter dessa
begrepp ha samma innebörd.
En fördel med att analysera ett komplext system med sensitivitetsmodellen är att det
minskar mängden av data som normalt behövs för att beskriva ett komplicerat system. En
annan fördel med modellen är att den tillåter att ständigt ändra t ex variablerna under hela
processen utan att arbetet med efterföljande aktiviteter helt måste göras om. Detta ökar
chansen att få till en god beskrivning av det studerade systemet. På så sätt ökar själva
programvaran kvaliteten på resultaten. Indata baseras emellertid till stor del på deltagarnas
(expertgruppens) erfarenhet och kunskap. En utmaning är att modellen och dess resultat
blir väldigt beroende på att rätt personer deltar och avser tillräckligt med tid i projektet.
Hur modellen fungerar i praktiken beskrivs övergripande i nästa avsnitt. I efterföljande
avsnitt beskrivs hur modellen tillämpades mer specifikt i denna studie. Kompletterande
information om sensitivitetsmodellen finns i Bilaga 1.

2.1 Arbetsprocessen generellt i sensitivitetsmodellen
Sensitivitetsmodellen består av nio olika steg vilka illustreras med sina originaltermer i Figur
1. Dessa inkluderar 1) systembeskrivning, 2) variabeluppsättning, 3) kriteriematris, 4)
påverkansmatris, 5) systemets roller (systemdiagram), 6) effektsystem, 7) delscenarier, 8)
simulering och 9) utvärdering. Stegen kan delas in i tre faser (se Figur 1).
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Den första fasen (bestående av de tre första stegen ovan) inleds med en generell
systembeskrivning och identifiering av faktorer som ingår i den fortsatta studien. Dessa
faktorer eller variabler beskrivs ingående. En variabel eller faktor i modellen beskriver t ex
förhållandet mellan olika aktörer och processer och är något som är föränderligt (men kan
även beskriva en aktör eller en motivation som diver en aktör med mera). Den kan t ex
beskriva mängd, kvalitet eller intensitet av något. Variablerna behöver inte vara baserade
på kvantitativ information utan kan även innehålla kvalitativ information. Att tillräckligt
många variabler valts ut och att de beskriver samtliga av systemets viktigaste delar i
tillräcklig omfattning undersöks med en checklista som kallas kriteriematris (och innebär en
kontroll av att variablerna uppfyller modellens kriterier, se Bilaga 1). Den första fasen ger
en systembeskrivning som används i analysen i de följande sex stegen. Vi har i denna
rapport valt att blanda användandet av begreppen faktorer och variabler och låter dessa
begrepp ha samma innebörd.

Figur 1. Översiktsbild av arbetsprocessen i sensitivitetsmodellen (bilden hämtad från
Huang et al., 2009).
Fas två i modellen (steg fyra och fem ovan) analyserar relationen mellan olika variabler för
att identifiera deras funktion i det studerade systemet. I denna fas identifieras
nyckelfaktorerna i systemet och systemets beteende i allmänhet. Analysen i fas 2 baseras på
den så kallade påverkansmatrisen och variablernas roller illustreras i ett systemdiagram
(påverkansmatrisen och systemdiagramet beskrivs mer i detalj nedan). Om delar av
resultatet i systemdiagramet av den externa expertgruppen bedöms skilja sig allt för mycket
mot det verkliga systemet är det möjligt att gå tillbaka och förändra de antaganden som
gjorts i påverkansmatrisen. Genom att identifiera vilken roll variablerna har får aktörerna
en förbättrad förståelse för vilka delar i systemet de kan påverka eller inte och varför.
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Steg 6-9 utgör fas tre i modellen och innehåller simulering och utvärdering baserat på
positiva och negativa så kallade feedback-relationer. I effektsystemet beskrivs hur
förändringen av en viss variabel (minsking eller ökning) påverkar en annan variabel (t ex
leder det till en ökning eller minskning). I detta steg kan användaren visualisera olika
händelseförlopp (kedjor av förändringar) och identifierar systemets responser (se vidare
beskrivning av effektsystemet nedan). Delscenarier kan användas för att simulera specifika
förändringar av utvalda variabler (cirka 2-10) mer i detalj. Modellen ger dock ingen
information om hur sannolikt ett visst utfall är utan bara vad som skulle kunna hända vid
en antagen förändring. Det sista steget handlar om att utvärdera hela systemet (utifrån de
åtta grundreglerna se Bilaga 1) och komma fram till strategier som skulle göra systemet mer
långsiktigt hållbart.
Den huvudsakliga funktionen för de nio stegen i sensitivitetsmodellen och vad de innebär i
praktiken beskrivs övergripande i Tabell 1. Notera att för denna studies syfte och
omfattning har framförallt fas ett och två ansetts vara tillräckliga även om den också
innehåller en inledande analys i fas tre.
Tabell 1. Kort beskrivning av de olika stegen i sensitivitetsmodellen.
Steg
Kort beskrivning
Fas 1 1 Systembeskrivning Måla upp en detaljerad bild av systemet byggd på fakta,
relevanta frågeställningar, delvis mha en extern
expertgrupp.
2 Variabeluppsättning Identifiering och beskrivning av faktorer/variabler som
täcker hela systemet (baserat på figuren från steg 1).
3 Kriteriematris
Undersök att valet av variabler täcker systemet i
tillräcklig utsträckning och uppfyller modellens krav.
Fas 2 4 Påverkansmatris
Undersök storleken på relationen mellan olika variabler
mha av den externa expertgruppen.
5 Systemdiagram
Kategorisera variablerna efter vilken roll de har i
systemet.
Fas 3 6 Effektsystem
Studera mer i detalj hur variablerna påverkar varandra.
7 Delscenarier
Visualisera förändringar av utvalda variabler .
8 Simulering
”What if”-analyser som visar den dynamiska
utvecklingen av systemdelar. Undersök t ex effekten av
en viss åtgärd.
9 Utvärdering
Utvärdera systemet utifrån de åtta regler som finns för
långsiktigt hållbara system inom biocybernetik.
2.1.1 Påverkansmatris och systemdiagram
I det fjärde steget i modellen (kallad påverkansmatrisen) uppskattas hur en förändring av en
variabel förändrar en annan variabel. Den generella frågan som ställs är: Om variabel X
förändras hur mycket förändras Variabel Y? Denna relation bedöms på en fyrgradig-skala
från 0-3 där 0 innebär ingen eller marginell förändring och 3 innebär stark förändring.
Förändringen kan både vara positiv eller negativ (ingen åtskillnad görs dock i detta skede).
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Genomgången av påverkan mellan variablerna ska inkludera alla direkta och potentiella
relationer mellan variablerna. Indirekt påverkan ska däremot inte ingå. Med indirekt avses
när man tänker ett steg längre och använder en kedja av händelser som kan leda fram till en
förändring av den studerade variabeln.
Detta arbete baseras på den externa expertgruppens bedömningar och utgår således från de
kunskaper och erfarenheter som finns i gruppen som utför detta steg. Genomgången görs
för samtliga variabelkombinationer för att säkerställa att alla möjliga kopplingar mellan
olika variabler täcks in. Genom diskussioner pågår arbetet tills den externa expertgruppen
enats om en gemensam bedömning av de ingående variabelkombinationernas relation.
Det så kallade systemdiagrammet (som skapas av sensitivitetsmodellen programvara) visar
grafiskt vilka olika roller som de studerade variablerna har. Till detta används olika nyckeltal
från påverkansmatrisen. Nyckeltalen beräknas, med hjälp av sensitivitetsmodellen
programvara, från de värden för påverkan som den externa expertgruppen bedömt för
samtliga variablekombinationer och som lagts in i påverkansmatrisen. Dessa nyckeltal är (se
vidare Vester, 2012):
• Aktiva Summa (AS) av en variabel ger information om hur kraftigt variabeln
påverkar resten av systemet,
• Passiva Summan (PS) av en variabel ger information hur starkt variabeln reagerar
på förändringar av systemet,
• Produkten (P) mellan AS och PS (P = AS*PS) av en variabelvisar hur mycket (högt
P-värde, kritisk karaktär) eller hur lite (lågt P-värde, buffrande karaktär) en variabel
är kopplad till systemets prestation.
• Storleksförhållandet (Q) mellan AS och PS (Q = AS/PS) av en variabel återspeglar
den aktiva eller reaktiva karaktären av en variabel: Variabel X med en hög AS som
påverkas väldigt stark av en annan variabel (dvs. har en hög PS), har svårt att styra
systemet i en viss riktning
Med andra ord, har en variabel en hög AS innebär det att en förändring av den variabeln
har stor påverkan på andra variabler i systemet (och systemet i sin helhet). Tvärtom så
innebär en hög PS för en variabel att en liten förändring av andra variabler i systemet kan
påverkan den variabeln mycket. P-värdet avgör hur kritisk variabeln är för systemet, d.v.s.
om den utgör en stor påverkan på systemet i sin helhet. En låg produkt, P, utgör en s.k.
buffrande variabel som inte påverkar mycket och påverkas inte heller mycket av
förändringar i systemet. Q-värdet avgör hur aktiv (hög AS, låg PS) eller reaktiv (låg AS, hög
PS) en variabel är. Q-värdet ger en indikation på hur mycket en variabel har ”att säga” i
systemet eller om den hellre lyder. Ett högt Q-värde betyder, även om P är låg, att den
variabeln har en tydlig röst i systemet. Kombinationen av dessa fyra (kritiska, buffrande,
aktiva, reaktiva) egenskaper beskriver funktionerna som variablerna har i systemet och
vilken karaktär systemet har i sin helhet. (Vester 2012)
I systemdiagrammet (se illustration i Figur 2) syns (efter ifylld påverkansmatris) alla
variablernas position på kritiska-buffrande skalan (diagonalen uppifrån höger och ned) och
aktiva-reaktiva skalan (den andra diagonalen). En första överblick kan exempelvis indikera
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om systemet är buffrande (trögt) eller kritiskt (instabilt) Från diagrammet går det också att
avgöra vilka variabler som bör studeras vidare.
Detaljerad information om vilka roller som variablerna har i systemetges i
användargränssnittet i programvaran. Exempel på olika roller är ”styrande/triggande”
variabler (aktiva och lite åt det kritiska hållet) samt ”sensorer” (väldigt reaktiva). Det totala
antalet poäng (summan av alla numeriska värden som lagts in i påverkansmatrisen) ger en
bild av hur tät sammankopplat systemet är. Den ”densitetsgraden” är väldigt avgörande för
systemets stabilitet och livskraft. Det finns även ett värde som beskriver hur kritiskt eller
buffrande systemet är som helhet 2.

Figur 2. En allmän beskrivning av ett systemdiagram (systemic role diagram) och hur olika
variablers roll i diagrammet kan utläsas (hämtat från programvarans hjälpavsnitt).

Detta värde beskriver avvikelsen från ett medelvärde (numeriskt värde per ruta i påverkansmatrisen) i ett
medelsystem med lika många variabler. Medelsumman anses vara lika mycket som om alla kopplingar fått en
”etta” och medelsumman för det aktuella systemet är lika med totalsumman delat på antalet kopplingar (dvs
variablekombinationer som fått ett värde). Om detta värde blir mindre än 0 ger det en indikation på ett
buffrande system medan ett värde över 0 visar på ett mer kritiskt system.

2
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2.1.2 Effektsystemet
I effektsystemet kan användaren lägga in information om riktningen på påverkan mellan
samtliga eller utvalda variabler (t ex ökning, minskning, förbättring, försämring) och kan
även lägga in ytterligare information som till exempel tidsfördröjningen för en förändring.
Detta resulterar i en lista över negativa och positiva återkopplingscykler. I modellen anses
negativa återkopplingar utgöra stabilitet medan positiva representerar ett instabilt tillstånd (t
ex den globala uppvärmningen ger ökat albedo p.g.a. minskat is och snötäcke, vilket ger
ökad uppvärmning). Positiva kopplingar är dock ibland nödvändiga för trigga en förändring
i systemet.

2.2 Tillämpning av modellen i denna studie
Som nämnts ovan har för att uppfylla denna studies syfte och omfattning fas ett och två
samt den inledande delen av fast tre av sensitivitetsmodellen utförts. Detta innebär i
praktiken att det utförs en systembeskrivning, att det finns en variabelbeskrivning och att
variablerna/faktorerna stämts av i en kriterieanalys. Vidare innebär det att faktorernas
samspel och påverkan har kvantifierats via påverkansmatrisen och att vi skapat
systemdiagramet som beskriver de studerade faktorernas roller. Slutligen har effektsystemet
använts för att göra en inledande vidare analys av hur de faktorer som bedömts påverka
efterfrågan på svensk pellets samspelar. I arbetet med effektsystemet har dock inte den
externa expertgruppen varit inblandad. Detta på grund av att för den analys som utlovats i
denna studie inte kräver att vi går vidare med detta steg som för den utvalda externa
expertgruppen dessutom hade varit tidskrävande.
Följande aktiviteter genomfördes där expertgruppens deltagande förutsattes (angivna steg
motsvarar stegen beskrivna i tabell 1):
-

Steg 1: Ett telefon möte (1.5h) där variablerna diskuterades (hela expertgruppen) –
motsvarar
Steg 2: Resultaten från variabeldiskussion skickades ut och skriftliga kommentarer
från expertgruppen efterfrågades (hela expertgruppen)
Steg 4: Ett fysiskt möte på 4h då variablerna vägdes och länkades (expertgruppen
exklusive Matti Parikka)
Steg 4: 1,5 h telefonmöte för att hämta upp det som inte hanns med under fysiska
mötet (expertgruppen exklusive Matti Parikka och Magnus Ståhl).

Utöver detta genomfördes en del av steg 4 med Lars Zetterberg där han fick ge input i
avseende på hur styrmedel kopplas till de olika faktorerna. Detta var ett resultat av att
expertgruppen under steg 4 inte sa sig ha den expert kunskap som krävdes för att ge input
till detta.
- Steg 3 genomfördes av projektgruppen på IVL.
- Steg 5 är ett resultat från modellkörning utifrån de input som erhållits i steg 4 –
analysen genomfördes av projektgruppen på IVL.
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Syftet med denna studie är att beskriva omvärldsfaktorer som påverkar efterfrågan på fasta
svenska biobränslen med fokus på pellets samt samspelet mellan dessa. Sensitivitetsmodellens resultat är baserade på den externa arbetsgruppens input. Som en konsekvens
kommer valet av extern expertgrupp påverka studiens resultat – de resultat som fås är
således inte enkelt generaliserbara för hela systemet. Om studien gått ut på att studera en
specifik kedja för pellets och vad som påverkar den, skulle en expertgrupp som bestått av
en blandning av aktörer på pelletsmarknaden, såsom producenter, leverantörer,
utrustningstillverkare, användare, forskare, beslutsfattare, varit nödvändig.
Påverkansmatrisen som ligger bakom stora delar av resultatet speglar den bild av det
studerade systemet som den externa expertgruppen enats om som grupp och inte de
enskilda deltagarnas individuella bilder. Metoden kräver också att det går att nå en samsyn
bland arbetsgruppens deltagare. Detta kan tyckas vara svårt, men just ansatsen som anläggs
i modellarbetet underlättar detta. Själva arbetsprocessen med expertgruppen modererades
av Jonas Höglund, Julia Hansson och Fredrik Martinsson på IVL.
Några slutsatser som avser själva arbetet med sensitivitetsmodellen är att arbetsprocessen
med modellen är tidskrävande och kräver en dedikerad extern expertgrupp. Det var i
många fall för de studerade variablerna svårt att skilja på direkt eller indirekt påverkan i
arbetet med påverkansmatrisen, vilket i viss utsträckning kan ha påverkat slutresultatet.
Istället för att studera pelletsmarknaden som helhet hade möjligen analysen varit tydligare
om modellen använts för att studera t ex ”hur ska företag A som producerar pellets
förändras för att överleva de kommande förändringarna (X,Y;Z) på marknaden?”. Ett
exempel på en möjlig intressant faktor är frågan om hållbarhetskriterier för fasta
biobränslen på EU nivå. Frågan har diskuterats sedan 2008 i och med lanseringen av
förnybarhetsdirektivet, och ett förslag från EU hade utlovats komma under projektets gång
men inga beslut finns. Hållbarhetskriterier för fasta biobränslen har stor potential att
påverka efterfrågan och pelletsmarknaden men variabeln är inte med i denna studie då
systemet inte finns idag och det därmed inte är möjligt att använda modellens första faser
för att studera dess betydelse. Om efterfrågan på svensk pellets från utlandet hade varit en
egen variabel i modellen (nu ingår den i de två befintliga variablerna för efterfrågan) hade
man därtill kanske tydligare kunnat fånga vad som skiljer svensk och internationell
efterfrågan av svensk pellets.
Modellen framstår som ett bra verktyg för att systematiskt närma sig ett komplext område.
Vägningar av variabler relativt varandra, samt olika former av relationer framträder tydligt.
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3 Den svenska biobränslemarknaden med
fokus på pellets
Som beskrevs in inledningen har denna studie fokuserat i större utsträckning på pellets än
vad som angavs i ansökan. Beskrivningen av den svenska biobränslemarknaden fokuserar
därmed också framförallt på den svenska pelletsmarknadens förutsättningar och
marknadsaspekter.
Sverige är globalt sett den största användaren av pellets (Goh et al., 2013). Idag använder
ett stort antal fjärrvärmeverk och kraftvärmeverk (så kallade CHP) pellets. Privata hushåll
utgör också en betydande marknad i Sverige. År 2010 användes totalt ca 2,3 miljoner ton
pellets i Sverige varav ungefär 34 % användes av privata hushåll (vilket är en stor ökning
jämfört med 1997 då knappt 10 % användes i hushåll) (Cocchi et al., 2011). År 2012
användes ungefär 1,7 miljoner ton pellets i Sverige varav 31% av privata hushåll
(Pelletsförbundet, 2013). Figur 3 visar hur användningen av den årliga skogstillväxten
fördelar sig i terrawattimmar (TWh) och hur mycket av tillväxten som går till
skogsbränslen. Råvaran till pellets (refined biofuels i figur 3) faller ut via alla de tre
huvudprodukterna från skogen: massaved, timmer och bränsleved ( pulp wood, timber
och fuel wood i figur 3).

Figur 3. Figuren visar en översiktbild av energiflöden i form av skogråvaror och
skogsbränslen i Sverige under ett år. Även om bilden är en förenkling av verkligheten så ger
det de ungefärliga proportionerna mellan hur mycket biomassa som tas ut ur skogen årligen
och hur mycket som slutligen blir skogsbränslen och sekundära biobränslen i form av
energived, svartlut och pellets och briketter (refined biofuels). Notera att det saknas en pil
för uttag av GROT men man kan anta att denna delvis hamnar inom kategorin ”fuel
wood” (Höglund, 2008)
Den inhemska produktionskapaciteten av pellets uppgick år 2010 till 2,4 miljoner ton. Det
fanns då ungefär 80 pelletsanläggningar i Sverige (Cocchi et al., 2011) varav 2 med en
kapacitet över 100 000 ton per år och 40 med en kapacitet under 5 000 ton per år. Den
inhemska faktiska produktionen uppgick år 2010 till 1.65 miljoner ton och 2012 till 1,34
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miljoner ton (Pelletsförbundet, 2013). År 2010 var utnyttjandegraden i medeltal för svenska
pelletsanläggningar sålunda knappt 70 % (vilket överensstämmer med uppgifter i Cocchi et
al., 2011).
Sverige både importerar och exporterar pellets. 2010 importerades uppemot 0.7 miljoner
ton (vilket motsvarar ungefär 30 % av den totala användningen av pellets) och exporten
uppgick till ungefär 65 000 ton (Pelletsförbundet, 2013). Merparten av exporten har gått till
Danmark och Storbritannien (Cocchi et al., 2011). Importen kom tidigare framförallt från
Kanada och Polen, men år 2010 framförallt från Ryssland (20 % av den totala importen),
Estland (20 %), Lettland (20 %), Finland (13 %) och Tyskland (13 %) men även från USA
och Danmark (Hektor, 2011). Noteras bör att en betydande del av den lettiska
pelletsindustrin ägs av svenska företag. Transporten sker med små kustfartyg (på upp till
4 000 ton) till större fartyg från Kanada (på upp till 50 000 ton). För transport av pellets
inom landet används lastbil eller tåg. Leveransen till hushåll sker i små eller stora säckar
eller med lastbil. (Cocchi et al., 2011) 2012 importerades ungefär 0.5 miljoner ton (vilket
också motsvarar nästan 30% av totala användningen) och exporten uppgick till ungefär 129
000 ton (Pelletsförbundet, 2013).
De största svenska producenterna använder sågspån samt hyvelspån från skogsindustrin
som råmaterial.. Konkurrensen om denna råvara (med till exempel träindustrin) och dess
pris leder till att det emellanåt är brist på råvara för pelletsproduktion. I vissa fall gör
bristen på råvara att större andel sågspån produceras från sågverk i syfte att ge mer råvara
till pellts. Även flisad rundved används som råvara och då främst från sådan rundved som
inte anses hålla tillräckligt hög kvalitet för andra syften För att den inhemska produktionen
ska kunna öka betydligt behövs en utveckling av nya råvaror som ökar råvarubasen.
Den globala pelletsproduktionen år 2010 uppskattas ha uppgått till 14.3 miljoner ton och
den globala användningen till 13.5 miljoner ton (Goh et al., 2013). Uppskattningsvis
används ungefär hälften av den globala pelletsproduktionen för att ersätta kol i kolkraftverk
(Junginger et al 2011). De största producenterna är USA, Kanada, Tyskland, Sverige, och
Ryssland (för fördelning per land se Tabell 11 i Lamers et al., 2012). Globalt har
produktionskapaciteten för pellets ökat. År 2010 uppgick den globala produktionskapaciteten för pellets till över 28 miljoner ton vilket alltså var ungefär dubbelt så mycket
som den faktiska produktionen (Cocchi et al., 2011). Den globala handeln med pellets
uppgick år 2010 till ungefär 6.6 miljoner ton, motsvarande 120 PJ (Lamers et al., 2012).
EU utgör den största marknaden för pellets. År 2010 svarade EU för drygt 60 % av den
totala globala produktionen av pellets (Cocchi et al., 2011). Samma år motsvarade
användningen av pellets inom EU nästan 85% av den globala efterfrågan på pellets (Cocchi
et al., 2011). Pellets producerade inom EU tillgodosåg då drygt 80 % av efterfrågan inom
EU (Cocchi et al., 2011). I länder som Tyskland, Österrike, Polen, Finland, de baltiska
staterna, Portugal och Spanien används pellets för uppvärmning av bostäder. Pellets
används även för sameldning med kol i till exempel Nederländerna, Belgien, Danmark och
Storbritannien.
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EU27 importerade år 2010 över 2,6 miljoner ton pellets från länder utanför EU medan 4
miljoner ton handlades mellan EU-länder (Cocchi et al., 2011). Pellets handlas framförallt i
form av pellets med hög kvalitet (producerat av till exempel sågspån) som levereras till
bostäder för uppvärmning och pellets för industriell användning. Industriella kunder kan
normalt sätt använda pellets av sämre kvalitet än villakunderna producerade från råvaror
med lägre värde som exempelvis bark och som används i storskaliga anläggningar för
fjärrvärme och sameldning med kol. De största exportländerna för industriell pellets är
Storbritannien, Sverige och Danmark. De huvudsakliga exportörerna av pellets med högre
kvalitet är Italien och Österrike (Goh et al., 2013). De största importörerna av pellets är
Danmark, Ryssland, de baltiska staterna, Tjeckien och Vitryssland (Goh et al., 2013).
Kanada, USA och Ryssland var 2010 de största exportörerna till EU (framförallt pellets för
industriell användning, Hiegl and Janssen, 2009) medan enbart små mängder importerades
från andra länder utanför EU (Cocchi et al., 2011). Export från EU till länder utanför EU
har varit nästan försumbar och framförallt till angränsande länder (och Island).
Den ökade efterfrågan på pellets har resulterat i storskaliga anläggningar, som kan
producera flera hundra tusen ton pellets, i till exempel EU, USA, Ryssland och Kanada
(Cocchi et al., 2011). Sågspån är fortfarande det vanligaste råmaterialet men svårigheter
med att få tag i råvaror till konkurrenskraftiga priser har varit en bidragande orsak till att
många pelletsanläggningar inte använts till fullo. Tillgången till billig råvara ses också som
ett hinder för en fortsatt öka produktion inom EU, vilket kan leda till ökad import från
länder utanför EU. Intresset för alternativa råvaror som rundved och restprodukter från
skogen har därför ökat även globalt sett. Pellets, både för uppvärmning och industriell
användning, produceras redan från alternativa råvaror till exempel flis från sågverk,
rundved, skogsrester, bark, använda träprodukter, biomassa från planteringar med
intensivodlad skog och restprodukter från jordbruket (Cocchi et al., 2011). Det finns dock
utmaningar med att använda dessa nya råvaror, för till exempel skogsrester som har en stor
potential måste torkning och hantering studeras för att minska problem i småskaliga
pannor (Selkimäki et al., 2010). Förbränningen av agropellets har också uppmätt högre
emissioner av partiklar, HCL och SO2 jämfört med traditionell pellets (Goh et al., 2013).
De baltiska staterna och Ukraina kan bli betydelsefulla producenter av pellets i framtiden
liksom länder i Latinamerika och Australien. Ukraina är redan på väg att bli en viktig
producent av agropellets, dvs. pellets tillverkade av restprodukter från jordbruket, som
redan används för sameldning med kol i Polen och Danmark. Japanska och Kanadensiska
sameldningsprojekt kan också utgöra nya marknader för pellets från Kanada (Goh et al.,
2013).
I Sverige produceras pellets enligt Svensk standard 187120 (SS187129) där pellets delas in i
tre klasser beroende på kvalitet. Standarden ställer krav på parametrar som bulkdensitet,
fuktinnehåll, askinnehåll och värmevärde samt innehåll av olika ämnen. Klass 1 är den
högsta kvaliteten och motsvarar den kvalitet som behövs i mindre
förbränningsanläggningar med höga krav, till exempel för användning i småhus. Klass 2
och 3 innebär industriell kvalitet och där är kraven något mindre. I princip alla
svenskproducerad pellets produceras enligt SS187120.
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3.1 Aktörer på pelletsmarknaden
Nedan följer en beskrivning av de mest betydelsefulla aktörerna för den svenska
pelletsmarknaden. Hur aktörerna förhåller sig till varandra beskrivs i en figur i avsnitt 4.
Skogsindustrier och deras samarbetsaktörer
I huvudsak avses här sågverksindustrier som ger de största råvaruflödena till
pelletsproduktionen i Sverige i form av framförallt sågspån. I ett genomsnittligt nordiskt
sågverk blir ungefär 8 % av den ingående skogsråvaran sågspån (Andersson & Toffolo,
2013). Sverige har ett fåtal stora bolag som producerar den övervägande delen av
volymerna av sågade träråvaror, exempelvis är det Setra, SCA, Södra eller Stora Enso, se
Figur 4. De största skogsindustrierna återfinns även bland de största pelletsproducenterna,
som exempelvis SCA, Stora Enso och Södra. Genom att de själva har pelletsproduktion har
dessa aktörerer en stor del av sin egen råvaruanskaffning säkrad (genom biprodukter från
bolagens andra produkter så som sågade träråvaror). Vissa av dessa aktörer kan till och med
styra mängden biprodukt som faller ut i form av sågspån genom att exempelvis de ändrar
tjockleken på klinga så att de kan bibehålla råvaruvolymen till pellets om det är mindre
efterfrågan på huvudprodukten.
De flesta av de stora aktörerna har även eget skogsinnehav, SCA hade exempelvis år 2013
2.6 miljoner ha skog (SCA, 2013), vilket naturligtvis ger än säkrare råvaruanskaffning. SCA
får cirka 50 % av all sin råvara från egen skog (SCA, 2013).

Figur 4. De största producenterna av sågade träråvaror i Sverige år 2012, angivet i miljoner
kubikmeter. Figuren är hämtad från Skogsindustrierna, 2013.
Med ”samarbetsaktörer” avses exempelvis andra skogsägare (än skogsindustrin själva),
skogsbruksföretag som avverkar skog, planterar, gör skogsbruksplaner och utför annan
konsulthjälp. Här finns även de aktörer som ansvarar för transport av timmer. De största
skogsindustriföretag har alla dessa tjänster själva i stor utsträckning.
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Producenter av pellets
Svenska producenter av pellets inkluderar även de industrier utomland som ägs av svenska
företag eller pelletsproducenter som exporterar pellets till Sverige. Det flesta
pelletsproducenterna har som nämnts tidigare någon typ av annan skogsindustri inom
bolaget. Ett flertal exempel finns även på energibolag i Sverige som har egen
pelletsproduktion så som Skellefteå Kraft, Falu Borlänge energi, Lantmännen Agroenergi
och Rindi. Pelletsproduktion hos vissa energibolag sker i bioenergikombinat där fjärrvärme,
el och pellets är produkter. Till största delen produceras pellets i dagsläget av sågspån och
kutterspån från skogsindustrin men det finns även exempel på andra typer av råvaror som
bark och rundved. Vilken kvalitet som kan åstadkommas beror till stor del på råvarans
kvalitet. Producenterna interagerar med en mängd andra aktörer i systemet. Producenterna
konkurrerar främst om att få tag på tillräckligt mängd råvara till rimliga priser och i
tillräcklig närhet av produktionsanläggningen.
Distributörer av pellets
Huvudsakligen utför dessa aktörer internationell pelletstranport med båt och de som utför
nationell vägtransport. Det behöver inte nödvändigtvis vara en aktör som endast
tillhandhåller transport av pellets utan kan vara en pelletsproducent med egen distribution
eller ett logistikföretag som även transporterar andra varor. De mindre kunderna i Sverige
får övervägande delen av sin pellets i säckar som kommer på lastbil (80 % ). Resterande får
pellets i lösvikt(bulk) som blåses in i lagret från en lastbil. Oftast krävs att man då beställer
en större mängd pellets (>3 ton). (Selimäki et al 2010).
Till de mellanskaliga kunderna finns en liknande lösning som för de mindre gällande
bulkpelletsleveranser. Från mindre pelletsproducenter går det dessutom ofta att beställa
container-lösningar där containern fylls på av pelletsproducenten vid behov. De mindre
och mellanskaliga producenterna bör ha sina kunder inom en 30 mils radie för att det ska
bli kostnadseffektivt då längre avstånd höga transportkostnader relativt leveransvolymerna.
De större kunderna ligger oftast vid kusten och får största delen av sin pellets via båt.
Antingen sker leveranserna med mindre båtar (4000-6000 ton), även för leveranser från
Svenska pelletsproducenter. De internationella båttrasporterna och då främst de som går
över atlanten sker med större leveranser på mellan 20 000-30 000 ton (Selimäki et al 2010).
Återförsäljare
Med återförsäljare menas aktörer som inte nödvändigtvis har egen produktion utan som
också kan köpa och sälja pellets vidare. Pelletsproducenterna Derome och Neova har
många återförsäljare som säjer till framförallt mindre kunder. Dessa återförsäljare är oftast
mindre aktörer av typen järnhandel, byggvaruhandel, bensinmack, dylikt. Andra exempel på
återförsäljare är företag som laverar villaolja, sotare, rörmockare. (Selimäki et al 2010).
Notera att många pelletsproducenter är också köpare och säljare av andra producenters
pellets för att kunna säkra sina egna leveranser.
Stora pelletskonsumenter, kraftvärmeverk
Med stora konsumenter avses aktörer som har pannor med bränsleeffekt på mer än 2 MW
eller en årsanvändning över 3000 ton per år. De stora konsumenterna kan använda pellets
som har en något lägre kvalitet. Pelletsen mals ofta och används i pulverbrännare.
Definitionen av stora konsumenter gäller för den svenska marknaden, internationellt finns
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stora konsumenter som har långt högre kapacitet än de svenska där de största har en
årsanvändning på över 30 000 ton per år.
Mellanstora pelletskonsumenter, Fjärrvärmebolag och industrikunder
En mellanstor konsument har en installerad effekt på 25 kW- 2 MW (i bränsletermer). Här
återfinns både energibolag (värmeverk) men också industrikunder och närvärmebolag med
en enskild panna kopplat till ett fåtal fastigheter. Här återfinns även aktörer med hela
pelletskedjan inom samma bolag, t ex Lantmännen agrovärme, Rindi och Neova
Små pelletskonsumenter, Villakunder/Fastighetspannor
Med små konsumenter avses aktörer som har en installerad bränsleeffekt på mindre än 25
kW som oftast har en pelletsanvändning på mindre än 5 ton per år. Här återfinns
villakunder och kunder med något större fastigheter (flerbostadhus, lokaler).
Stora pelletskonsumenter utanför Sverige
Användningen av pellets är mer utbredd i Sverige än i de flesta andra länder. Trots det
finns det enskilda användare utanför Sveriges gränser som årligen använder nästan lika
mycket pellets än den årliga totala användningen i Sverige. (Ungefär 6 TWh per år används
i den största anläggning i Belgien). I Tabell 2 presentars en sammanställning för det största
elkondensanläggningarna som blandar in pellets i sin kolanvändning. Pelletsen kan
användas i samma typ av brännare som kol (kolpulverbrännare). Många sådana
anläggningar har dock upptäckt att det inte är helt oproblematiskt att använda pellets då det
bildas andra askor som ger sintringsproblem vid de höga temperaturer som pannan
används vid (Svensk Energi, 2013).

18

Analys av faktorer som påverkar den svenska pelletsmarknaden

IVL rapport B2185

Tabell 2. De femton största kolkondensanläggningarna inom EU området som använder
pellets i kolpulverbrännare i så kallad sameldning. ”I ”står för importerad pellet och M som
står för en blandning av inhemsk och importerad (Tabellen är hämtad från Vakkilainen et.
al., 2013).

Konkurrenter om pelletsråvara/skogsråvara
Här ingår exempelvis spånskiveindustrin men även industrier som exempelvis massabruk
(sulfat) och sågverken själva som använder sågspån/kutterspån direkt i sina pannor utan
förädling. Även här blir det komplext att säga vem som är konkurrent och vem som är
samarbetspartner eftersom det exempelvis finns stora skogsindustriaktörer som själva har
egen produktion av spånskivor, exempelvis Setra. Spånskiveindustrin finns dock framförallt
i Österopa och Ryssland för närvarande då hård konkurrens om råvaran slagit ut stora delar
av den svenska industrin (se skogsindustriernas statistik)
En annan konkurrent är de som konkurrera om ”prima råvara” för energiändamål
(fjärrvärmeaktörer), exempelvis användning av rundved som flisas och används direkt i
värmeverk och kraftvärmeverk. Produktion av pellets direkt ifrån rundved förekommer
men är idagläget troligtvis mest ”sekunda-virke” från papper och massa industrin, ex
rötskadat timmer, eller klenare gallringsvirke. Skogsindustrin och dess kunder skulle kunna
ses som en annan indirekt konkurrent om pelletsråvara. Exempelvis ger inte massabruk så
mycket biprodukt(råvara) till pelletsproduktion (mest bark till brun pellets) jämfört med
sågade träråvaror som ju ger bättre kvalitet på sin råvara. I stor utsträckning är det dock
olika kvaliteter som används till massa och till sågade trävaror i dagsläget.
Konsumenter av huvudprodukter från skogsindustrin
Här avses framförallt den svenska och europeiska byggindustrin som är en motor för den
svenska exporten av sågade träråvaror men även konsumenter utanför Europa som
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exempelvis Egypten som år 2012 var den näst största importören av sågade träråvaror från
Sverige (ca 1,3 miljoner kubikmeter). En viktig faktor för pelletsmarkanden är att exporten
av sågade träråvaror (ca 12 miljoner kubikmeter) är nästan 3 gånger större än den inhemska
marknaden och därmed strakt bidrar till råvaruförsörjningen. (Skogsindustrierna, 2013)
Pellets producenter internationellt
Här avses de företag som inte är svenskägda utan producenter som konkurrerar med
svenska producenter på den svenska och internationella marknaden. Fokus ligger på de
producenter som har liknande kvalitet som de svenska (oftast vit pellets) eftersom brun
pellets inte är en lika stor produkt på den svenska pelletsmarknaden. I Tabell 3 visas de
största pelletsproduktionsanläggningarna i världen och uppskattade produktion 2011.
Övervägande delen använder lokal pelletsråvara och då mest i forma av sågspån och
avverkningsrester. De största ryska anläggningarna finns i nordvästra Ryssland där
transportkostnaderna till Europa kan hållas på en rimlig nivå. Den största anläggningen
använder mestadels flisad rundved som råvarubas. Notera att Biowood som äger den
norska anläggningen tagits ur drift 2013 och detta var den enda av de 15 största som
använde importerad råvara.
Tabell 3. Tabellen visar de femton största pelletsproduktionsanläggningarna i världen och
deras uppskattade produktion. (14 % av världsproduktionen 2011). De två största
anläggningarna har en produktion ungefär lika stor produktion som den samlade svenska
produktionen. USA, Västar Kanada, Ryssland och Tyskland har de största anläggningarna.
Tabellen är hämtad från Vakkilainen et. al., 2013.
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3.2 Omvärldsfaktorer som driver efterfrågan
Marknaden för pellets och andra biobränslen formas av faktorer som råvarutillgång,
geografisk lokalisering, krav på kvalitet, tillgång till logistik, styrmedel och andra
ekonomiska faktorer (som kan skilja betydligt mellan olika länder). Generellt sett
internationellt är de två viktigaste faktorerna som påverkar efterfrågan av pellets förekomst
av kolkraftverk (men eftersom pelletsefterfrågan till dessa styrs av styrmedel är styrmedel
också en centralt påverkande faktor i praktiken) och vilka uppvärmningssystem som finns
för bostäder vilket påverkas av styrmedel t ex beskattning av fossila bränslen eller stöd till
pelletsanvändare (Goh et al., 2013). Tillgången på råvara pekas dock också i litteraturen ut
som en mycket viktig faktor för utvecklingen av pelletsmarknaden.
Den svenska pelletsmarknaden påverkas sålunda av till exempel priset och tillgången på
råmaterial (som påverkas av konkurrens med bland annat träindustrin), priset på olja och el,
styrmedel som beskattningen av fossila bränslen och elcertifikatsystemet, utvecklingen i
övriga världen. Tillgången på pellets har varit direkt kopplad till byggkonjunkturen genom
efterfrågan av virke från sågverk som påverkar tillgänglig mängd sågspån (Berghel et al.,
2011). Pelletspriserna i Sverige påverkas i allt större utsträckning av den internationella
prisutveckligen eftersom marknaden blir mer och mer global. Med den utveckling som sker
i Sverige idag och med faktisk lokalisering av nya anläggningar, kopplas framtida
pelletspriser och pelletstillgångar till exempel alltmer till byggkonjunkturen i våra
grannländer (Berghel et al., 2011). Priset och intresset för att använda kol påverkar i stor
utsträckning den globala efterfrågan av pellets. Logistik, i form av brist på lämplig
infrastruktur i hamnar och dåliga vägar, ses som ett hinder för utvecklingen av pellets men
det finns inga tullar eller andra import/export-avgifter (Junginger et al., 2011). Införandet
av en internationellt accepterad standard för pellets anses av en stor mängd experter kunna
öka den globala handeln, framförallt för pellets för industriella ändamål eftersom de ofta
handlas utan användandet av standarder idag (Junginger et al., 2011). Hållbarhetskriterier
förväntas av många experter kunna vara gynnsamt för handeln med pellets (Junginger et al.,
2011).
En gemensam nämnare för pelletsmarknaderna i Europa har varit en snabbt ökad
efterfrågan. På grund av konkurrensen om råvaran behövs som nämnts tidigare en bredare
råvarubas för att pelletsproduktionen ska kunna öka ytterligare och den måste uppfylla
förväntade hållbarhetskriterier. Även pålitliga och kostnadseffektiva handelsvägar behövs
för att pelletsmarknaderna ska vara stabila (Hiegl och Janssen, 2009).
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4 Modellering med sensitivitetsmodellen
Detta avsnitt redogör mer i detalj för denna studies modellering med sensitivitetsmodellen.
Modellen tillåter fler steg än de som tillämpas i denna studie men de steg som genomgåtts
har som redan nämnts bedömts som mer än tillräckliga för att uppnå studiens mål och
motsvara dess omfattning.

4.1 Systembeskrivning
Med bakgrund av modellens utformning valde vi att låta pelletsmarknaden med fokus på
samspelet mellan producenter och konsumenter (och inte hela biobränslemarknaden i sig)
utgöra det studerade systemet. Genom den inledande litteraturstudien som presenterats i
Avsnitt 3 identifierades pelletsmarknadens aktörer och flöden. Figur 5 illusterar
systembeskrivningen som skapades för det vidare arbetet med sensitivitetsmodellen.
Det är viktigt att definiera systemgränsen eftersom den avgör om aktörerna påverkar
systemet inifrån eller utifrån. Detta är i sin tur avgörande för huruvida aktörerna inom
systemet själva kan påverka olika marknadsfaktorer eller om påverkan sker utifrån. Till
exempel kan aktörerna inom systemet svårligen påverka andra konsumenter av
huvudprodukter från skogsindustrin, varför dessa aktörer ansetts ligga utanför systemet.
Aktörer inom rödstreckade rutor har bedömts som att de inte ingår i själva
pelletsmarknaden men påverkar denna utifrån. Blå-streckade boxar runt aktörer innebär att
de bedömts som om de visserligen är med på den svenska pelletsmarknaden men att de
inte är med i systemet för just denna studie. Fokus i denna studie ligger på pellets
producerad i Sverige medan det däremot är internationell konkurrens om råvaran som
avses.
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Figur 5. Beskrivning över aktörerna på den svenska pelletsmarknaden och deras inbördes förhållande. De blå boxarna representerar de
aktörer som bedömts vara interna aktörer i det studerade systemet. Blå streckade boxar innebär att aktörerna ingår i det studerade
systemet men bedömts vara externa. De röda boxarna är aktörer som anses ligga utanför pelletsmarknaden men som påverkar
marknaden på olika sätt.
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4.2 Variabelbeskrivning
De omvärldsfaktorer kopplade till den svenska pelletsmarknaden som valdes ut
(tillsammans med den till studien tillhörande externa expertgruppen) för att ingå i analysen
med sensitivitetsmodellen beskrivs i nedanstående avsnitt och kallas där variabler.
Variablerna bör beskrivas detaljerat för att underlätta det efterföljande arbetet med
påverkansmatrisen. Arbetsprocessen för att identifiera och beskriva de variabler som är
mest relevanta att inkludera i denna studie inleddes med att IVLs arbetsgrupp tog fram en
bruttolista över relevanta variabler. Listan bearbetades successivt och skickades också ut
inför det första mötet med den externa expertgruppen - på vilket valet och beskrivning av
variablerna diskuterades. Den externa expertgruppen fick lämna synpunkter på valet av
variabler och variablernas beskrivning som förändrades i enlighet med synpunkterna.
Samtliga deltagare i expertgruppen deltog i detta arbete. Den slutgiltiga listan på variabler
som studiens resultat baseras på är följande:
1 Mängd tillgängliga råvaror
2 Mängd nya råvaror
3 Pelletskvalitet
4 Prisskillnad mellan pellets och alternativen p.g.a. styrmedel med förutbestämd nivå
5 Skillnader i energiprestanda mellan olika uppvärmningstekniker (BBR m.fl.)
6 Pris på utsläppsrätter i EU ETS
7 Gröna Elcertifikatens inverkan på elproduktionskostnaden
8 Råvarupris
9 Produktionskostnad
10 Kapacitetsutnyttjande industri
11 Tillgång till god infrastruktur
12 Pris på alternativa bränslen
13 Konkurrens om råvaran
14 Effektivitet i marknadsföring
15 Mängd och effektivitet i branschsamarbeten
16 Hastighet teknikutveckling användning
17 Hastighet teknikutveckling alternativ uppvärmning
18 Opinion för biobränslen
19 Andel stadsbor
20 Efterfrågan sågade trävaror/papper/massa
21 Graddagar jämfört med ett normalår
22 Efterfrågan på pellets från småskaliga användare
23 Efterfrågan på pellets från storskaliga användare
En kortare beskrivning av varje variabel följer. En fullständig beskrivning av variablerna
finns i Bilaga 2. Hållbarhetskriterier för fasta biobränslen är inte med i analysen även om
förslag om detta diskuterats inom ramen för EUs arbete med att tackla klimatfrågan.
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Exkluderingen beror på att bara faktorer som i praktiken existerar idag ska ingå i
modelleringen med sensitivitetsmodellen.
Nr
1

2
3
4

Variabel
Mängd tillgängliga råvaror

Mängd nya råvaror
Pelletskvalitet
Prisskillnad mellan pellets
och alternativen p.g.a.
styrmedel med förutbestämd
nivå

5

Skillnader i energiprestanda
mellan olika uppvärmningstekniker (BBR m.fl.)

6

Pris på utsläppsrätter i EU
ETS

7
8
9
10
11
12
13

Gröna Elcertifikatens
inverkan på
elproduktionskostnaden
Råvarupris
Produktionskostnad
Kapacitetsutnyttjande
industri
Tillgång till god infrastruktur
Pris på alternativa bränslen
Konkurrens om råvaran

Kort beskrivning
Beskriver tillgången på råvara för
pelletsproduktion i Sverige t ex sågspån,
kutterspån och rundvedsflis som kan användas till
pelletsproduktion inom Sveriges gränser.
Mängden nya råvaror som kan användas för
produktion av pellets och därmed öka
råvarubasen.
Avser Kvaliteten på pellets med avseende på
faktorer som kan inverka på dess
användningsområde.
Styrmedel som påverkar prisskillnaden mellan
pellets och alternativ till pellets. Här har vi valt att
fokusera på koldioxidskatt, feed-in-tariffer för
förnybar el, och olika typer av investeringsbidrag,
ex för pelletspannor.
Denna variabel inkluderar skillnaden mellan hur
olika uppvärmningstekniker faller ut i olika
styrmedel som är inriktade mot energiprestanda i
byggnader (nybyggnation och befintliga).
Ett styrmedel som påverkar prisskillnaden mellan
pellets och alternativ till pellets (fossila alternativ)
där priset sätts av marknaden.
Styrmedel som påverkar elproduktionskostnaden
mellanel från pellets och alternativ till pellets.
Beskriver priset på råvara för pelletsproduktion
(såsom sågspån etc.).
Avser kostnaden för att producera pellets från
konventionella råvaror.
Beskriver hur hög eller låg andel av
pelletsindustrins produktionskapacitet som
utnyttjas.
Avser tillgång till infrastrukturen som behövs för
att producera och leverera pellets i hela kedjan
från råvara till slutkonsument.
Avser pris på fossila bränslen, torv och el (dvs
substitut till pellets).
Beskriver konkurrensen om råvaran från andra
aktörer utanför pelletsmarkanden men som
konkurrerar om samma råvara.
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14

Effektivitet i marknadsföring

15

Mängd och effektivitet i
branschsamarbeten

16

Hastighet teknikutveckling
användning

17

Hastighet teknikutveckling
alternativ uppvärmning

18
19

20

Opinion för biobränslen
Andel stadsbor

Efterfrågan sågade
trävaror/papper/massa

22

Graddagar jämfört med ett
normalår
Efterfrågan på pellets från
småskaliga användare

23

Efterfrågan på pellets från
storskaliga användare
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Marknadsföringsinsatser från
pelletsproducenterna som syftar till att avyttra
större volymer pellets på markanden.
Samarbetet mellan branschens aktörer främst
inom villasegmentet som kan medföra ett större
genomslag på marknaden.
Utveckling av nya pannor, ny teknik och nya
innovationer för att använda pellets och som gör
det enklare och billigare att använda pellets
jämfört med alternativen.
Teknikutveckling av konkurrerande
uppvärmningsteknik så om värmepumpar,
fjärrvärme och som sätts på den svenska
marknaden.
Variabeln avser fång upp opinionen i Sverige och
EU för och emot biobränslen i synnerhet och
förnybara bränslen i allmänhet.
Variabeln inkluderar att priskänsligheten hos
konsumenterna på land/stad skiljer sig åt vilken
inverkar på möjligheten och viljan att investera i
nya och
Innovativa lösningar.
Avser efterfrågan på sågade trävaror som
exporteras från Sverige. Efterfrågan på sågade
trävaror avgör konjunkturen i sågverken och
bestämmer därmed till stor del mängden
tillgängliga råvaror som
finns för pelletsproduktion.
Beskriver behovet av uppvärmningsenergi för en
genomsnittsbyggnad jämfört med ett normalår.
Beskriver efterfrågan på pellets från småskaliga
kunder. Med småskaliga kunder avses kunder med
småskaliga anläggningar anpassade för småhus (<
25 kW).
Beskriver efterfrågan på pellets från storskaligaoch mellanskaliga kunder. Effekten på dessa
anläggningar ligger i intervallet 25 kW-2MW och
större.

I arbetet med påverkansmatrisen ingår att vid behov ändra eller ta bort variabler. Flera
förändringar genomfördes också i arbetet med den externa expertgruppen. Till exempel
ingick ursprungligen även variablerna ”andel miljömedvetna” och ”inkomstfördelning”
som senare togs bort från det vidare arbetet. Huvudanledningen var att ”andel
miljömedvetna” i modelleringen i stor utsträckning bedömdes överlappa med ”opinion för
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biobränslen” och att ”inkomstfördelning” i viss utsträckning i detta sammanhang kopplar
till variabeln ”andel stadsbor”.

4.3 Påverkansmatrisen
Den påverkansmatris som bygger på de för denna studie utvalda variablerna diskuterades
på en workshop med den externa expertgruppen och på ett efterföljande telefonmöte.
Inför workshopen och telefonmötet hade expertgruppens deltagare på egen hand, i en på
förväg utskickad mall utformad i enkätformat (se Bilaga 3 – Enkät till den externa
expertgruppen), fyllt i hur de upplever att de utvalda variablerna påverkar varandra (på
skalan 0-3). På workshopen och telefonmötet diskuterades hur variablerna interagerar
genom att de olika deltagarnas bilder av påverkan jämfördes. Där olika bedömningar fanns
fick deltagarna redogöra för hur de resonerat och efter diskussioner landade gruppen i en
gemensam bild av hur relationerna mellan de ingående variablerna ser ut.
De variabelkombinationer som på förväg inte bedömts påverka varandra diskuterades
emellertid inte på workshopen (och ingick därmed inte heller i mallen som skickades till
den externa expertgruppen). Exempel på sådana kombinationer är (i) om mängden
tillgängliga råvaror förändras hur förändrar det andelen stadsbor samt (ii) om
pelletskvaliteten förändras hur förändras antalet graddagar jämfört med normalår.
Huvudanledningen till att dessa utgick var för att inte uppta mer än nödvändig tid från
expertgruppen.
På workshopen deltog Karin Granström, Magnus Ståhl samt Johan Vinterbäck men på
telefonmötet deltog enbart Karin Granström och Johan Vinterbäck. Forskarna bakom
studien deltog också i diskussionen vid sättandet av värden för hur olika variabler påverkar
varandra och bidrog därmed i viss utsträckning till resultatet. De variablekombinationer
som främst handlade om styrmedel fylldes efter diskussion med den externa expertgruppen
i av policyforskaren Lars Zetterberg på IVL eftersom han bedömdes vara mer lämpad. Ett
fåtal variabelkombinationer som under den första workshopen bedömts som mindre
betydelsefulla fylldes av tidsskäl i enbart av forskargruppen bakom denna studie.
En insikt från arbetet med påverkansmatrisen var att det överlag var svårt att avgöra
huruvida det var direkt eller indirekt påverkan. Det senare innebär att en förändring
uppstår via en mellanliggande förändring av en tredje variabel.
En kort sammanställning av diskussionen kring och motiveringen bakom bedömningen av
relationen mellan ett urval olika variabler (liksom bedömningen som expertgruppen enades
om alternativt för ett fåtal fall forskargruppen kompletterade med) redovisas i tabellerna i
Bilaga 4. Den helt ifyllda påverkansmatrisen redovisas i Figur 6.
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5 Resultat
Detta avsnitt redogör för denna studies resultat över de faktorer som påverkar
pelletsmarknaden generellt och innehåller en beskrivning av dess roller, relationer och
samspel. De faktorer som specifikt påverkar efterfrågan på svenska biobränslen i form av
pellets och hur dessa samspelar med olika studerade faktorer beskrivs framförallt i avsnitt
5.2.3 men även delvis i 5.3.

5.1 Påverkansmatrisen
I Figur 6 visas den för denna studie ifyllda påverkansmatrisen. De studerade variablerna
återfinns både i första kolumnen och på den översta raden (där siffrorna motsvarar
respektive variabel). Den förändring som en förändring av en viss variabel (beskriven i
första och andra kolumnen) bedömts ge på en annan variabel (representerade i senare
kolumner) är markerad enligt skala 0 till 3 i respektive ruta i tabellen. Den aktiva summan
(AS), den passiva summan (PS) liksom värdet för en variabels passivitet (lågt Q) respektive
aktivitet (högt Q) anges i matrisen (se avsnitt 2.1.1för förklaringar). I Figur 7 redovisas den,
av sensitivitetsmodellens programvara, numeriskt aggregerade påverkan för varje variabel
och dess klassificering som aktiv (AS), passiv (PS), reaktiv (P) och kritisk eller buffrande
beroende (Q). . En beskrivning av denna klassificering av variablerna i denna studie följer.

Figur 6. Resultatet från arbetet med påverkansmatrisen i denna studie, som illustrerar
samspelet mellan olika variabler.
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Figur 7. Variablernas indelning i aktiva-passiva respektive kritiska-buffrande enligt
sensitivitetsmodellen. Variablernas roll i systemet behöver dock sättas i förhållande till
andra variablers roller.
Aktiva variabler (hög kvot mellan AS/PS)
De mest aktiva variablerna är de som potentiellt har stor inverkan på systemet men som
själva inte påverkas nämnvärt av andra variabler, det vill säga då systemet förändras. Bland
de mest aktiva är föga förvånande till exempel variabel 21 som representerar graddagar
jämfört med normalår, vilket är naturligt då temperaturvariationer mellan olika år har en
stor inverkan på marknaden eftersom det påverkar efterfrågan på pellets. Gemensamt för
de mest aktiva variablerna är att de huvudsakligen står utanför systemets kontroll och
påverkar systemet utifrån.
Enligt denna studies beskrivning av pelletsmarknaden kan pelletsmarknadens aktörer med
andra ord inte (alls eller inte i så stor utsträckning) påverka antalet graddagar jämfört med
normalår (variabel nr 21), andel stadsbor (nr 19), efterfrågan på trävaror (nr 20), skillnader i
energiprestanda mellan olika uppvärmningstekniker (nr 5), nivån på fixa styrmedel (nr 4),
priset på alternativa bränslen (nr 12), tillgången till god infrastruktur (nr 11) eller priset på
utsläppsrätter (nr 6). Dessa variabler utgör dock en stark påverkan på andra variabler i
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systemet. Specifika lobbyingaktiviteter skulle potentiellt sett kunna användas för att öka
pelletsmarknadens aktörers möjlighet att påverka vissa av de ovan listade variablerna.
Reaktiva variabler
De mest reaktiva variablerna är kapacitetsutnyttjandet i industrin (nr 10), effektivitet i
marknadsföring (nr 14), mängd och effektivitet i branschsamarbeten (nr 15) samt hastighet
teknikutveckling användning av pellets (nr 16). Dessa karaktäriseras av att de relativt lätt
påverkas av andra variabler men att de själva inte påverkar systemet nämnvärt mycket. Att
kapacitetsutnyttjandet placerar sig här beror på att den främst styrs av andra faktorer som
till exempel efterfrågan på pellets och tillgång till råvaror.
Kritiska variabler
Det finns inga riktigt kritiska variabler på pelletsmarknaden enligt denna studies
modelleringsresultat. De variabler som är mest kritiska för systemet är råvarupriset (nr 8),
konkurrens om råvaran (nr 13), mängd tillgängliga råvaror (nr 1) och efterfrågan på pellets
från småskaliga- och storskaliga kunder (nr 22 och 23). Även opinionen för biobränsle och
pelletskvaliteten har relativt högt P-värde. Denna kategori har en förmåga att påverka hela
systemet och kan potentiellt utgöra variabler som kan styra systemet.
Buffrande variabler
Variabler tillhörande denna grupp har gemensamt att de reagerar lite på förändringar i
systemet, det vill säga de har en förmåga att stå emot förändringar innan de reagerar.
Variablerna med lägst P-värde är andel stadsbor (nr 19) och graddagar jämfört med ett
normalår (nr 21).

5.2 Systemdiagrammet
Det så kallade systemdiagrammet (se Figur 8) visar grafiskt vilken fördelningen av olika
roller som de studerade variablerna har samt beskriver stabiliteten i hela systemet. Siffrorna
i diagrammet representerar var och en av systemets variabler (se avsnitt 4.2). Denna
fördelning illusterar hur mycket olika variabler påverkar systemet (aktiva) och hur mycket
de påverkas av andra (reaktiva), liksom hur kritiska de är för systemet (buffrande till
kritisk). De som ligger längst ned i vänstra hörnet är mindre betydelsefulla för systemet i
dagsläget, de i mitten har en reglerande effekt medan till längst upp åt höger kan få hela
systemet ur balans. Den klassificering av variablerna som finns markerad i Figur 8 ligger till
grund för beskrivningen nedan.
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Figur 8. Systemdiagrammet där variablernas funktion i systemet kan utläsas. Hörnen i diagrammet representerar aktiv, kritisk, reaktiv
respektive buffrande roll. Variablerna har kategoriserats i vissa klasser vilket markets med olika cirklar i diagramet
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5.2.1 Pelletsmarknadens livskraftighet
En första granskning av systemdiagramet (Figur 8) indikerar att pelletsmarknaden som
system är relativt stabilt och buffrande. Detta innebär att systemet inte förändras snabbt
om förutsättningarna förändras. Men det finns heller inte någon variabel som har en klart
styrande roll vilket indikerar att det är svårt för en enskild aktör att förändra
pelletsmarkanden i en speciell riktning.
5.2.2 Variablernas roller i systemet
Kritiska (mycket aktiva och mycket buffrande)
En mycket aktiv och styrande, men okontrollerbar variabel inifrån systemet är ”graddagar
jämfört med ett normalår” (nr 21). Temparturvariatoner mellan olika år påverkar starkt
efterfrågan av pellets och därmed även kapacitetsutnyttjandet (nr 10) och konkurrensen om
råvaran (nr 13). Klimatförändringarna kommer eventuellt att ha en inverkan på
årstidsvariationerna och därmed på variabel nr 21. Givet att vi får större förändringar i
klimatet mellan olika år (t ex om vi oftare får en pendling av de storskaliga
säsongsberoende vädersystemen över Sverige) kommer variabel 21 att få en ännu mer aktiv
roll för pelletsmarknaden.
Svagt styrande variabler (svagt aktiva och buffrande)
Det finns inte någon tydlig variabel i systemet som kan användas för att styra (trigga en
förändring) pelletsmarkanden i en önskad riktning. Dock går det att identifiera några som
har en svagt styrande roll. Variablerna 4 (prisskillnad p.g.a. av fixa styrmedel), 11(tillgång till
god infrastruktur) och 12 (pris på alternaiva bränslen) är kanske de variabler, som påverkar
de studerade systemet utifrån, som kan användas bäst för detta ändamål Inom systemet kan
nr 3 (Pelletskvalitet) användas för att styra i önskad riktning men med stor risk att den
förändras själv. Pelletskvaliteten påverkar t ex opinionen för biobränslen (nr 18) starkt
vilket innebär att vilken kvalitet kunderna erhåller till stor del bestämmer hur personer
uppfattar pellets som ett trovärdigt alternativ och påverkar dennes inställning till pellets och
andra biobränslen.
Pelletskvaliteten (nr 3) kan tyckas vara en variabel som borde vara lätt för producenterna
att påverka själva men analysen visar att den till en relativt stor del styrs av andra faktorer
som till exempel mängden nya och tillgängliga råvaror. Pelletskvaliteten är av stor betydelse
för efterfrågan men den är också avhängig hur stora volymer tillgänglig råvara (nr 1) det
finns på marknaden. Andra faktorer kommer därmed att kunna påverka kvaliteten, till
exempel nya råvaror som med stor sannolikhet initialt kommer att bidra till en lägre
pelletskvalitet. Fler exempel på att pelletskvaliteten (samtidigt som den påverkar andra)
även påverkas av andra variabler förhållandevis mycket är dess förhållande till mängden nya
råvaror (nr 2), tillgång till god infrastruktur (nr 11), konkurrens om råvaran (nr 13) och
efterfrågan från stora och små kunder. På många sätt faller därför pelletskvaliteten ut som
en central variabel som har många kopplingar till andra delar av systemet. För att göra en
bedömning av hur stor påverkan dessa skulle kunna ge vid en förändring skulle det krävas
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att pelletsmarkanden analyseras vidare i senare steg av sensitivitetsmodellen då ett
effektsystem byggs upp och sedan simuleras (vilket ligger utanför denna studies ramar).
Variabel 4, som exempelvis utgörs av nivån på koldioxidskatten, är ett av de bäst lämpade
styrmedlen enligt resultatet från denna studie med tanke på sin position i
systemdiagrammet (figur 8). Den kommer inte att förändras nämnvärt själv då den är en
aktiv variabel som i princip bara kan påverkas svagt av en förändring av opinionen för
biobränslen (nr 18) (se figur 6). Den har starka kopplingar till efterfrågan för både
småskaliga och storskaliga kunder. Många av de andra förändringarna den åstadkommer
har dock ansetts vara svaga, exempelvis en svag förändring av mängden tillgängliga råvaror
(nr 1)och mängden nya råvaror (nr 2). För att utgöra ett kraftfullt styrmedel hade dess
position i systemdiagrammet vara högre upp (figur 8) vilket fler starka kopplingar hade
medfört.
Priset på gröna elcertifikat (nr 7) har en mindre påverkan än koldioxidkatten vilket kan
förklaras av att det är de storskaliga kunderna med elproduktion som främst berörs och
inte efterfrågan från de små kunderna.
Skillnader i energiprestanda (nr 5) mellan pellets och alternativa uppvärmningsformer har
inte heller någon större styrande förmåga. En förklaring är att det i dagsläget inte finns så
mycket som kan göras i form av teknikutveckling (ökad verkningsgrad) för att förbättra
pelletspannors konkurrenskraft jämfört med andra alternativ. En annan orsak är att det
sättet som energiprestandan idag mäts på kraftigt missgynnar pellets och pelletspannor som
uppvärmningsteknik. En annan utformning av hur energiprestandan mäts i byggreglerna
skulle kunna göra pellets mycket mer konskurrenskraftig, exempelvis om värmebehovet
byggnaden kräver mäts istället för inköpt pellets.
Pris på utsläppshandeln (nr 6) har inte alls den påverkan på systemet som koldioxidskatten
har vilket idagläget stämmer väl med hur vi tolkat att det förhåller sig i verkligheten
Neutrala variabler (lite; aktiva, reaktiv, buffrande och kritisk)
De variabler som befinner sig inom detta fält i Figur 8 är lite aktiva, reaktiva, buffrande och
kritiska på samma gång. Betydelsen av detta är att det är svåra att använda dem för att styra
pelletsmarkanden åt ett visst håll. De utgör också en självreglerande funktion för
pelletsmarknaden, vilket innebär att förändringar i systemet kommer att motverkas av dessa
variabler och tvärtom. En intressant neutral variabel är råvarupriset (nr 8). Den har
förmågan att påverkas av andra variabler liksom en potential att ha stor påverkan på
enskilda variabler. Råvarupriset är starkt påverkande på mängden tillgängliga råvaror (nr 1),
kapacitetsutnyttjandet (nr 10) och efterfrågan på pellets från småskaliga kunder (nr 22) med
flera. Råvarupriset påverkas av många variabeler som styrs helt eller delvis av variabler
utanför systemets kontroll, främst efterfrågan på träråvaror/papper/massa (nr 20), mängd
tillgängliga råvaror (nr 1), konkurrens om råvaran (nr 13). Jämfört med systemets andra
variabler är råvarupriset den som påverkar andra variabler allra starkast och en liten
förändring av denna får följaktligen stora konsekvenser för systemet.
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På pelletsmarknaden är tillgången till konventionell råvara en mycket viktig variabel då den
utgör en mycket stor del av totalkostnaderna hos producenterna. Om priserna på
pelletsråvara är låga kan producenterna ta ut större marginaler på sina färdiga produkter
och vice versa. En intern självregleringsmekanism som är uppenbar är den som finns för
alla utbud och efterfrågan. Troligtvis kommer långsiktigt höga råvarupriser göra att
efterfrågan så småningom (för de kunder som har viss flexibilitet) minskar då pelletpriset
ökar vilket i sin tur kommer minska efterfrågan på råvaran och därmed priset på den
samma. Detta är inte den enda återkopplingen utan som kan ses i avsnitt 5.3 finns en
mängd mer eller mindre komplexa negativa återkopplingsmekanismer kopplat till
råvarupriset på pelletsmarknaden.
Opinionen för biobränslen (nr 18) har en stor påverkan på andra variabler i systemet men
kan också påverkas av systemets aktörer genom marknadsföring (nr 14) och pelletskvalitet
(nr 3). Även råvarupriset påverkar opinionen för biobränslen i stor utsträckning. Detta har
sin bakgrund i att kvaliteten på det bränsle som kunderna får levererat påverkar deras
inställning till pellets på ett märkbart sätt; likaså är råvarupriset och därmed priset på pellets
för konsumenten en avgörande aspekt.
Sensorer (mycket passiva och buffrande)
Sensorer är variabler vars förändringar inte ger någon större styrande effekt men vars
förändring är ett tidigt tecken på en systemförändring. Det finns en variabel i det studerade
systemet som utgör ett bra exempel på en sensor; variabel 10 (kapacitetsutnyttjande i
industrin). Det ter sig logiskt att denna variabel själv inte ger några större förändringar av
systemet då den främst är beroende av att övriga variabler förändras (reaktiv). Enligt
resultatet i denna studie är denna variabel med andra ord bra att hålla under uppsikt för att
tidigt identifiera förändringar på pelletsmarknaden.
Experimentella sensorer
Variabel 14 (effektivitet i marknadsföring), 15 (effektivitet i branschsamerbete) och 16
(hastighet på teknikutvecklingen) kan utgöra en svag sensor för vissa delar av
pelletsmarknaden. Dessa har också egenskapen att de är mer buffrande vilket gör att det
går att ”experimentera” med dessa utan att de själva förändras. Även teknikutvecklingen
för alternativ uppvärmning (nr 17) liknar dessa men är naturligtvis svårare för
pelletsmarknadens aktörer att påverka.
Sammantaget kan sägas att hastigheten för teknikutveckling, både på pelletssidan och för
alternativa uppvärmningstekniker, inte framstår som kritiska komponenter i systemet.
Teknikutvecklingen för pelletsteknik är dock betydligt mer känslig för påverkan än
teknikutveckling för alternativa uppvärmningstekniker. Detta beror på att
utvecklingshastigheten av pelletsteknik påverkas mycket av faktorer såsom ändringar av
fixa styrmedel (nr 4), råvarupriset (nr 4), priset på alternativa bränslen (nr 12) och
efterfrågan på pellets från småskaliga kunder (nr 22) än vad som är fallet för utveckling av
konkurrerande tekniker. Med vilken hastighet som teknikutvecklingen på pelletsmarknaden
sker är således något som främst styrs av andra faktorer. Pelletsmarknaden bedöms
påverkas mer av utvecklingen av andra uppvärmningsalternativ (nr 17) än pelletsteknik (nr
16).
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Passiva variabler
Efterfrågan på pellets från både storskaliga och småskaliga kunder (variabel 22 och 23)
samt konkurrens om råvaran (variabel 13) är som väntat passiva, reaktiva variabler som
påverkas främst och lätt av andra variabler.
5.2.3 Faktorer som påverkar efterfrågan på pellets
Tabell 4 visar i vilken utsträckning olika variabler påverkar efterfrågan på pellets från
småskaliga kunder. Råvarupriset, pelletskvaliteten, graddagar jämfört med normalår och
styrmedel med fix nivå är de studerade faktorer som starkast påverkar efterfrågan från
småskaliga kunder enligt denna studie.
Tabell 4. Faktorer som påverkar efterfrågan på pellets från småskaliga kunder och i vilken
utsträckning. Exempelvis påverkar alltså råvarupriset starkt efterfrågan från småskaliga
kunder enligt tabellen. De variabler som inte har någon påverkan på efterfrågan (”0” i
påverkansmatris) har utelämnats.
3 (Stark förändring)
2 (Medelförändring)
1 (Svag förändring)
Pelletskvaliteten (3)
Produktionskostnad (9)
Skillnader i energiprestanda
mellan olika uppvärmningstekniker (BBR m.fl) (5)
Prisskillnad mellan pellets
Pris på alternativa
Tillgång till god
och alternativen pga
bränslen/energibärare (13)
infrastruktur(11)
styrmedel med
förutbestämd nivå (4)
Råvarupriset (8)
Effektivitet i marknadsEffektivitet
föring (14)
branschsamarbeten (15)
Graddagar jämfört med ett
Opinion för biobränslen (18) Hastighet teknisk utveckling
normalår (21)
användning (16)
Hastighet teknisk utveckling
alternativ uppvärmning (17)
Andel stadsbor (19)
Råvarupriset medför en stark förändring av efterfrågan från småskaliga kunder givet att
råvarupriset slår igenom på slutpriset mot kund då pelletskunder är väldigt priskänsliga. Här
diskuterades i expertgruppen betydelsen av om påverkan anses vara direkt eller indirekt
(eftersom det enbart är direkt påverkan som ska ingå). I detta fall ansågs det uppenbart att
ett höjt råvarupris påverkar slutpriset och därmed medför en direkt påverkan på efterfrågan
från mindre kunder.
I Tabell 5 återfinns de faktorer som påverkar efterfrågan från storskaliga kunder. Mängd
nya råvaror, graddagar jämfört med ett normalår samt prisskillnaden mellan pellets och
alternativen pga styrmedel med förutbestämd nivå är de studerade faktorer som starkast
påverkar efterfrågan från storskaliga kunder enligt denna studie. De faktorer som starkast
påverkar efterfrågan i båda de studerade marknadssegmenten är därmed prisskillnaden
gentemot alternativen på grund av styrmedel med fix nivå (variabel 4) och
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temperaturvariationer (genom variabel 21). Råvarupriset och pelletskvaliteten är följaktligen
av större vikt för efterfrågan från småskaliga kunder medan mängd nya råvaror i större
utsträckning påverkar stora kunder. Detta beror på att de storskaliga kunderna har betydligt
mindre krav på råvarukvalitet (och därmed pelletskvalitet) än småskaliga kunder och
framstår inte som lika priskänsliga vad gäller råvaran/pellets (i alla fall på kort sikt).
Mängden nya råvaror bedöms också ha stor möjlighet att påverka pelletskvaliteten. De fem
faktorer som totalt sett bedöms påverka efterfrågan på svensk pellets enligt analysen med
sensitivitetsmodellen och hur de samspelar med olika studerade faktorer beskrivs nedan.
Tabell 5. Faktorer som påverkar efterfrågan på pellets från storskaliga kunder och i vilken
utsträckning. Exempelvis påverkar alltså mängd nya råvaror starkt efterfrågan från
storskaliga kunder enligt tabellen. De variabler som inte har någon påverkan på efterfrågan
(”0” i påverkansmatris) har utelämnats.
3 (Stark förändring)
2 (Medelförändring)
1 (Svag förändring)
Mängd nya råvaror (2)
Mängd tillgängliga råvaror (1) Pelletskvaliteten (3)
Prisskillnad mellan pellets
Råvarupriset (8)
Pris på alternativa
och alternativen pga
bränslen/energibärare (12)
styrmedel med
förutbestämd nivå (4)
Graddagar jämfört med ett Gröna Elcertifikatens
Pris på utsläppsrätter i EU
normalår (21)
inverkan på
ETS (6)
elproduktionskostnaden (7)
Tillgång till god infrastruktur Produktionskostnad (9)
(11)
Konkurrens om råvaran (13)
Opinion för biobränslen (18)
Mängd nya råvaror (nr 2)
Mängden nya råvaror avser råvaror utöver de idag mest förekommande råvarorna för
pelletsproduktion. Variabeln har ingen inverkan på efterfrågan från mindre kunder men
däremot för storskaliga användare. Om pellets från nya råvaror kommer in på marknaden
(till exempel pellets från rörflen, bark eller grot 3) till rimliga priser är det främst de stora
kunderna med mindre kvalitetskrav som kommer att efterfråga dessa då den småskaliga
sektorn har för höga kvalitetskrav för att dessa råvaror ska bli aktuella. Mängden nya
råvaror påverkas enligt studien framförallt av mängd tillgängliga råvaror (nr 1) och
opinionen för biobränslen (nr 18) men även av t ex pelletskvaliteten (nr 3), gröna
elcertifikatens inverkan på elproduktionskostnaden (nr 7) och efterfrågan på pellets från
storskaliga kunder (nr 23).
Prisskillnad mellan pellets och alternativen pga styrmedel med
förutbestämd nivå (nr 4)
Koldioxidskatt och styrmedel av typen investeringsbidrag för pelletsutrustning är faktorer
som ingår i denna variabel och som har en stor påverkan både för småskaliga och
storskaliga användare. Dessa styrmedel påverkar prisskillnaden mellan pellets och andra
3

Grenar och toppar från skogsavverkning
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bränslealternativ och styr därmed efterfrågan starkt i de båda segmenten. I det studerade
systemet är det endast opinionen för biobränslen som är påverkande på variabel nr 4.
Sammantaget är variabel nr 4 styrande för efterfrågan både för storskaliga och småskaliga
kunder.
Graddagar jämfört med ett normalår (nr 21)
Variationerna i temperatur mellan olika år är en variabel som påverkar stora delar av
pelletsmarknaden. Efterfrågan på pellets är starkt korrelerad med utomhustemperaturen
och detta påverkar hur stor mängd råvara som finns tillgänglig på marknaden i och med att
en större mängd råvara efterfrågans under kalla perioder. Det påverkar också aktörerna på
så sätt att de under varma år kan välja att bygga upp lager men att det under kalla år kan
vara brist på pellets på marknaden. Detta är en mycket aktiv variabel som (givetvis) är
omöjlig att styra över (och påverkas inte heller av någon av de studerade variablerna).
Likväl är den en av de fem faktorerna som starkast påverkar efterfrågan på pellets.
Råvarupriset (nr 8)
Konsumenter på den småskaliga marknaden är mycket priskänsliga och priset på pellets
styr därmed till stor del efterfrågan. Råvarupriset påverkas i sin tur främst av mängden
tillgängliga råvaror (nr 1), konkurrens om råvaran (nr 13) och efterfrågan på
trävaror/papper/massa (nr 20). Men det påverkas även av fler variabler t ex tillgång till god
infrastruktur (nr 11), graddagar jämfört med ett normalår (nr 21) och efterfrågan på pellets
från storskaliga kunder (nr 23). Enligt Figur 7 och 8 är råvarupriset också en av de mest
kritiska variablerna för pelletsmarknaden. Råvarupriset är svårt att styra för aktörerna på
pelletsmarknaden och styrs således av faktorer utifrån. Sammantaget är råvarupriset en av
de variabler som i störst utsträckning påverkar efterfrågan i det studerade systemet.
Pelletskvaliteten (nr 3)
Enligt resultaten är pelletskvaliteten jämte råvarupriset en av de variabler som påverkar
efterfrågan mest. Detta gäller främst för den småskaliga marknaden som är känsliga för en
varierande kvalitet då kvaliteten på pelletsen påverkar både opinionen för bränslet som
sådant ur ett längre perspektiv och efterfrågan ur ett kortare perspektiv. Pelletskvaliteten
påverkas enligt studien t ex av mängden nya råvaror (nr 2), tillgång till god infrastruktur (nr
11), konkurrens om råvaran (nr 13), efterfrågan på pellets från storskaliga samt småskaliga
kunder (nr 22, nr 23).
Utav de totalt fem identifierade faktorerna som framförallt påverkar efterfrågan på pellets
är det framförallt tre som framstår som styrande (triggande) variabler. Det är
pelletskvaliteten (nr 3), prisskillnad mellan pellets och alternativen p.g.a. styrmedel med
förutbestämd nivå (nr 4), graddagar jämfört med ett normalår (nr 21). Se vidare nästa
avsnitt.

5.3 Resultat från effektsystemet
Sensitivitetsmodellen kan vidare användas för att identifiera påverkansriktning (leder en
viss förändring till en ökning eller minskning hos en annan variabel och i vilken
utsträckning) och vilka potentiella återkopplingar som finns för ett urval av de viktigaste
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variablerna för pelletsefterfrågan. Följande analys är utförd utan input från den externa
expertgruppen och genomfördes framförallt för att illustrera hur en fortsatt analys skulle
kunna se ut (men baseras på diskussionen hos den externa expertgruppen).

5.3.1 Vidare analys av samspelet mellan efterfrågan och
andra variabler
Ett exempel på en, i sensitivitetsmodellens termer, enkel negativ återkoppling på
pelletsmarknaden är den mellan efterfrågan på pellets från storaskaliga kunder och
råvarupriset. En ökad efterfrågan på pellets leder relativt snabbt till en viss ökning av
råvarupris (givet att råvaran är begränsad) medan ett ökat råvarupris åtminstone på lite
längre sikt skulle leda till en minskad efterfrågan på pellets (givet att råvarupriset slår
igenom på pelletspriset). I denna koppling kan alltså även tidperspektivet ha betydelse.
Ett exempel på en, i sensitivitetsmodellens termer, enkel positiv återkoppling är den mellan
efterfrågan från småskaliga kunder och opinionen för biobränslen. En mer positiv allmän
opinion för biobränslen kan leda till att fler potentiella kunder börjar använda pellets och
på samma sätt är det möjligt att fler pelletsanvändare i sig (givet att de blir nöjda över sitt
val) leder till att det blir en mer positiv opinion för biobränsle.
Ett exempel på en mindre uppenbar negativ återkoppling (som kan verka stabiliserande) är
en som kombinerar de båda ovan nämnda återkopplingarna. En ökad efterfrågan från
storskaliga kunder kan enligt ovan resonemang resultera i ett ökat råvarupris. Detta skulle
på sikt (givet att inte råvarupriset förändras av andra anledningar under tiden och givet att
pelletspriset ökar eller signaler om att priset kan komma att ökas) kunna leda till färre
småskaliga pelletskunder vilket på sikt potentiellt sett skulle kunna påverka opinion för
biobränslen negativt. Detta kan i sin tur på sikt ge en viss minskning i efterfrågan även för
de storskaliga kunderna. Resultatet blir en stabiliserande effekt där efterfrågan först ökar
men efter ett tag minskar pga av potentiella förändringar av opinionen.
Ytterligare ett exempel på en positiv återkoppling (om än potentiellt svag) är följande
sekvens. Anta att mer tillgänglig ”traditionell” råvara sätts på markanden, detta leder till ett
mindre behov av nya typer av råvaror, vilket i sin tur skulle kunna ge en ökad pelletskvalitet
(än om nya råvaror börjat användas i större utsträckning). Med ökad eller åtminstone
bibehållen kvalitet framstår pellets som ett mer attraktivt alternativ vilket kan leda till en
mer positiv inställning till biobränslen. På sikt skulle det kunna öka efterfrågan även hos
storskaliga kunder eller leda till fler kunder vilket i sin tur kan öka råvarupriset. Detta skulle
i sin tur kunna leda till att mer tillgänglig traditionell råvara kan göras tillgänglig (givet att
det finns fysiskt tillgängligt).
Nästa steg i modelleringen blir att studera de indirekta kopplingarna. Även detta bygger på
forskargruppensantaganden om vilken riktning som påverkan har. Vi fokuserar på de
positiva återkopplings-mekanismerna kopplat till efterfrågan på pellets.

38

Analys av faktorer som påverkar den svenska pelletsmarknaden

IVL rapport B2185

Figur 9 illusterar de positiva återkopplingscyklerna för pelletsmarknaden där efterfrågan för
småskaliga användare ingår. Variabeln mängd tillgänglig råvara (nr 1) har enligt studien inte
någon direkt koppling till efterfrågan för småskaliga användare men den ingår i de flesta av
de positiva cyklerna och är sannolikt också viktig vad gäller att påverka efterfrågan på
svensk pellets.
Variabeln mängd nya råvaror (nr 2) återfinns i många av programvaran identifierade
positiva återkopplingsmekanismer. Opinionen för biobränslen (nr 18) framstår som en
nyckel-variabel i att ”länka ihop” många av de listade positiva återkopplingsmekanismerna.
Denna har även en relativt betydelsefull direkt påverkan (se Tabell 4).

Figur 9. Positiva återkopplingscykler kopplat till efterfrågan på pellets från småskaliga
användare (nr 22) som identifierats med hjälp av sensitivitetsmodellen programvara.
Även de positiva återkopplingsmekanismer som involverar efterfrågan på pellets från
storskaliga användare (nr 23) har studerats. Det är i princip samma variabler som ingår i
dessa återkopplingar som för de småskaliga pelletsanvändarna. De storskaliga användarna
har dock potentiellt sett ytterligare en återkopplingsmekanism genom att en ökad tillgång
på nya råvaror skulle kunna ge en ökad efterfrågan på pellets från dessa.
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Hur kopplingen mellan efterfrågan av pellets och andra variabler påverkas av en förändring
i systemet skulle därtill kunna studeras med hjälp av ett scenario baserat på ett urval av
variabler och återkopplingsmekanismer dem emellan.
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6 Slutsatser och diskussion
I denna studie har den valda sensitivitetsmodellen använts generellt för att avgöra vilken
roll som olika faktorer kopplat till pelletsmarknaden har och hur de samspelar med
varandra även om fokus legat på att studera efterfrågan på svensk pellets.
Enligt denna studie verkar efterfrågan på pellets både från storskaliga och småskaliga
kunder påverkas av många av de andra studerade faktorerna. De faktorer som enligt denna
studie bedöms påverka efterfrågan på pellets från småskaliga kunder direkt och i störst
utsträckning är (i) råvarupriset, (ii) pelletskvaliteten, (iii) temperaturvariationer (jämfört med
normalår) och (iv) den prisskillnad mellan pellets och dess alternativ som uppkommer pga
styrmedel med förutbestämd nivå t ex koldioxidskatt. De faktorer som enligt denna studie
bedöms påverka efterfrågan på pellets från mer storskaliga kunder direkt och i störst
utsträckning är (i) mängden tillgängliga nya råvaror, (ii) temperaturvariationer (jämfört med
normalår) och (iii) den prisskillnad mellan pellets och dess alternativ som uppkommer pga
styrmedel med förutbestämd nivå.
De fem faktorer som enligt denna studie sålunda direkt bedöms påverka efterfrågan på
pellets totalt sett mest är:
• Råvarupriset för sågspån och liknande traditionella pelletsråvaror
• pelletskvaliteten,
• temperaturvariationer (jämfört med normalår)
• prisskillnaden mellan pellets och dess alternativ som uppkommer pga styrmedel
med förutbestämd nivå t ex koldioxidskatt,
• mängden tillgängliga nya råvaror för pelletsproduktion
Efterfrågan av pellets från småskaliga kunder påverkas dock också i betydande utsträckning
av produktionskostnaden för pellets, priset på alternativa bränslen eller energibärare,
marknadsföring kopplat till pellets och opinion för biobränslen. Pelletsefterfrågan från
storskaliga kunder påverkas i betydande utsträckning även av mängden tillgängliga
traditionella råvaror, råvarupriset, tillgång till god infrastruktur och de gröna elcertifikatens
inverkan på elproduktionskostnaden påverkar i betydande utsträckning.
Att styrmedel (i stil med koldioxidskatt och investeringsbidrag för pelletspannor) som
påverkar prisskillnaden mellan pellets och alternativ till pellets t ex fossila bränslen är en av
de faktorer som påverkar efterfrågan av pellets mest stämmer överens med resultatet i Goh
et al., (2013) och Lamers et al., (2012). Denna studie finner dock att fler faktorer också i
hög utsträckning påverkar efterfrågan av svensk pellets, vilket kan bero på att denna studie
studerat frågan mer i detalj än Goh et al., (2013). Inom EU har enligt Lamers et al., (2012)
det senaste decenniets ökade efterfrågan på pellets såväl som produktion och importen av
pellets varit driven av styrmedel på EU och landsnivå. Olika typer av subventioner på
landsnivå för att gynna förnybart och biobränslen utgör enligt Filipson (2014) en betydligt

41

Analys av faktorer som påverkar den svenska pelletsmarknaden

IVL rapport B2185

större drivkraft för efterfrågan inom EU än den nuvarande kostnaden på utsläppsrätter
inom utsläppshandelssystem.
Totalt sett verkar pelletsefterfrågan från småskaliga kunder påverkas mer av förändringar av
de andra variablerna än pelletsefterfrågan från storskaliga kunder. Detta beror antagligen på
den externa expertgruppens uppfattning om att de småskaliga pelletsanvändarna är
känsligare för pelletskvaliteten och därmed introduktion av nya råvaror samt att de stora
användarna i större utsträckning kan variera mellan olika bränslen. Småskaliga användare
utgör också en större andel av pelletsmarknaden än de stora vilket kan ha påverkat hur stor
förändring olika variabler anses ge upphov till i påverkansmatrisen.
De variabler som generellt sett verkar kunna ha störst styrande effekten på
pelletsmarknaden i sin helhet är, som väntat, priset på alternativa bränslen och styrmedel
som påverkar prisskillnaden mellan fossila och förnybara bränslen.
Det är intressant att notera att priset på alternativa bränslen eller energibärare inte i ännu
större utsträckning bedöms påverka efterfrågan från små och mer storskaliga
pelletsanvändare. En av anledningarna till detta är sannolikt tidsaspekten. Med större
hänsyn tagen till förändringar över tiden hade sannolikt denna faktor påverkat även
pelletsefterfrågan från större kunder i större utsträckning särskilt eftersom prisskillnad
mellan pellets och dess alternativ som uppkommer pga styrmedel med förutbestämd nivå
bedöms påverka efterfrågan från dessa i stor utsträckning.
Denna studie indikerar vidare att den studerade pelletsmarknaden inte förändras särskilt
snabbt om förutsättningarna förändras, vilket beror på hur variablerna samspelar. Det
framstår också som att det är svårt för en enskild aktör att förändra pelletsmarkanden i en
speciell riktning. Resultatet över variablernas funktion och samspel i systemet är överlag
relativt svårtolkat då de flesta variabler har lite olika egenskaper. En bidragande orsak till
detta kan vara att två olika marknadssegment, efterfrågan från små respektive större
pelletskunder, med delvis olika egenskaper har analyserats i ett och samma system. Med
andra ord om endast pelletsmarkanden för små kunder hade studerats hade möjligtvis
variablernas roller varit tydligare och slutsatserna för just denna specifika marknad hade
troligtvis blivit tydligare.
Faktorerna mängd tillgänglig traditionell råvara och mängd tillgängliga nya råvaror är
potentiellt sett faktorer som finns med i många av de samspel mellan faktorer där
efterfrågan av pellets från både små och stora användare ingår. Opinionen för biobränslen
framstår i denna studie som en möjlig nyckelvariabel vad gäller samspelet mellan olika
variabler kopplade till efterfrågan av pellets från små och stora användare. Eftersom det
bör vara enklare att göra en större insats som en grupp än för en enskild aktör vore det bra
om aktörerna på pelletsmarknaden samarbetar för att påverka opinionen i positiv riktning.
Det hade varit intressant att även ha med efterfrågan på svensk pellets från utlandet som en
egen variabel i modellen (nu ingår den i de två befintliga variablerna för efterfrågan). Då
hade vi kunnat studera vad som skiljer svensk och internationell efterfrågan av svensk
pellets.
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Slutligen några slutsatser från själva arbetet med sensitivitetsmodellen. Det var i många fall
för de studerade variablerna svårt att skilja på direkt eller indirekt påverkan i arbetet med
påverkansmatrisen, vilket i viss utsträckning kan ha påverkat slutresultatet. En annan
slutsats är att det har betydelse för resultatet vilken expertgruppen är. Det bör därmed
inledningsvis poängteras att slutsatserna i denna studie baseras på den tillsatta
expertgruppens kunskap, uppfattning och bedömning av pelletsmarknaden och dess
mekanismer.
Det vore intressant att använda modellen för att studera t ex ”hur ska företag A som
producerar pellets förändras för att möta de kommande förändringarna (X,Y;Z) på
marknaden?” Ett sådant mer avgränsat system kan utnyttja modellens fulla potential då det
blir tydligt vilka faktorer som företaget själv styr över och vilka de inte kan påverka.
Eventuellt kommande hållbarhetskriterierna för fasta biobränslen skulle vara mycket
intressanta att inkludera i en sådan studie då de potentiellt kan utgöra en viktig faktor för
ett enskilt företag. Utformningen av kriterierna skulle kunna varieras i olika scenarier och
ge en indikation på betydelsen av hur dessa utformas.
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Bilaga 1 Mer om sensitivitetsmodellen
Det semi-kvantitativa sensitivitetsmodellsverktyg som används i denna studie är en modell
för att analysera komplexa system som utvecklats av Professor Fredric Vester 4 (se Vester,
2012; Vester, 1994; Vester, 1988). Målbilden för ett komplext system i modellen är att
efterlikna de levande organismernas och ekosystemens styr- och reglermekanismer (se
cybernetik). Detta kan enligt den valda metoden uppnås genom att följa åtta grundläggande
regler som bland annat handlar om att systemen måste vara själreglerande,
funktionsorienterade snarare än produktionsorienterade och att systemen måste vara
oberoende av kvantitativ tillväxt.
De grundläggande regler i långsiktigt hållbara system är enligt metoden följande (Vester,
2012):
1. Självreglerande: Antalet negativa ”feedback” cykler måste vara fler än de positiva.
De negativa garanterar att stabiliteten i systemet upprätthålls då störningar och
överproduktion uppstår. Positiva är dock nödvändiga för att starta förändringar i
systemet.
2. Oberoende av tillväxt: I livskraftiga system är flödet av energi och material konstant
över en längre tid. Regeln är inte emot tillväxt men för att kunna växa måste
systemets genomomgå en metamorfos. För att kunna uppnå detta måste systemets
funktion vara oberoende av kvantitativ tillväxt
3. Funktionsorienterade system: Det högre syftet med systemet måste vara kopplad
till en funktion snarare än en produkt t ex transporter snarare än bilar. Detta göra
att systemet kan överleva även när efterfrågan förändras.
4. “Jiu-jitsu principen”: Den interna energin i systemet ska utnyttja den redan
existerande energiflödet för att styra detta i önskad riktning med små medel istället
för att försöka motverka det.
5. Multippel användning: Utnyttja produkter, funktioner och organisationer till mer än
ett syfte. Det minskar energianvändning och ökar sammanlänkningen mellan
systemets delar.
6. Återvinn: Genom att sluta kretsloppen mellan avfallet och jungfruliga material så
minskas beroendet utifrån och irreversibla förlopp minskas.
7. Symbios: Genom att använd samma funktioner eller exempelvis rester från andra
minskas behovet av material, energi och transporter i systemet.
8. Biologisk design: Produkter, funktioner och organisationer ska vara utformade
isolerade från naturen så att de riskerar att skada den och dess strukturer. De ska
snarare vara utformade i samklang och interagera med de funktioner som finns i
naturen.
Vad gäller fas ett ska variabler från alla sju olika så kallade ”spheres of life” ingå i modellens
variabeluppsättning för att modellen ska vara giltig att använda. Till ”Spheres of life” hör
exempelvis ”deltagarna” i systemet, ”aktiviteterna” i systemet, ”resurserna” i systemet,
Professor Fredric Vester (1925-2003) var professor för "Ömsesidigt beroende av teknisk och social
förändring" vid tyska försvarshögskolan i München, och professor i tillämpad ekonomi vid universitetet i S: t
Gallen, Schweiz, medlem i Romklubben.

4
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”företag” i systemet, ”känslorna” i systemet. Vidare ska beskrivningen av variabler
innehålla fysikaliska egenskaper så som material, energi eller information och dynamiska
egenskaperna så som tid, geografi, storlek, struktur. Slutligen definieras variablerna
beroende på hur de relaterar till det studerade systemet. Här väljs om variabeln kontrolleras
inom systemet (indikator för självförsörjande) eller utanför systemet (indikator för
systemoberoende). Vidare väljs om variabeln förändras genom aktiviteter utanför systemet
(nederbörd, import, turism) eller om den förändras genom aktiviteter inom systemet.
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Bilaga 2 Utförlig beskrivning av variabler
Lista med de fullständiga variabelbeskrivningarna.
1 Mängd tillgängliga råvaror
Beskriver hur tillgänglig råvara för pelletsproduktion är i Sverige är så som sågspån,
kutterspån och rundvedsflis som kan användas till pelletsproduktion inom Sveriges gränser.
Med tillgänglighet avses till exempel resursmässig tillgänglighet.
Avgränsningar
Avser tillgång på råvara i Sverige. Detta innebär att det främst är skogstillgångar samt det
som faller från skogsindustrin som sätter gränserna för tillgängligheten. Nya råvaror ingår
inte i mängden tillgängliga råvaror.
Mått
Mäts i ton torrsubstans (TS) tillgänglig råvara för pelletsproduktion i Sverige.
Status idag: emellanåt är brist på tillgänglig råvara. Påverkas kraftigt av konjunkturen inom
byggbranschen och skogsindustrin.
Variabeln optimeras mot ekonomisk hållbarhet (hög tillgång på råvara bra för aktörerna).
Mått : Mäts i ton TS tillgänglig råvara för pelletsproduktion i Sverige
Variabeln optimeras mot ekonomisk hållbarhet.
2 Mängd nya råvaror
Mängden nya råvaror som kan användas för produktion av pellets och därmed öka
råvarubasen. Detta förutsätter att dessa råvaror når upp till krav på kvalitet och därmed
möjlighet att använda i olika segment. Stamved ingår inte i denna variabel utan räknas som
traditionell råvara.
Mängden avgörs av teknikutveckling inom alla delar av produktionskedjan och genomslaget
för ny teknik. Även andra branschers efterfrågan på sågspån och liknande pelletsråvaror
påverkar drivkraften att hitta alternativa råvaror.
Mått : Mäts i ton TS tillgänglig råvara för pelletsproduktion i Sverige
Variabeln optimeras mot ekonomisk hållbarhet.
3 Pelletskvalitet
Avser Kvaliteten på pellets med avseende på faktorer som kan inverka på dess
användningsområde. till exempel:
- askhalt
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- energiinnehåll
- asksmältpunkt
- andel finfraktion
Är främst relevant för villamarknaden då stora anläggningar har en högre toleransgrad mot
varierande kvalitet.
Kvaliteten påverkas av vilken råvara som används och vilken standard
produktionsanläggningarna producerar (enligt standards SS 18 71 20 som beskriver kvalitet
till konsumentkunder och industriella kunder). Även förpackningen och transporten till
kunden är viktiga aspekter för pelletskvaliten.
Mått : Mäts i andel av totalt producerad pellets i Sverige som lever upp till svensk standard.
Optimeras mot: Variabeln optimeras mot ekonomisk hållbarhet.
4 Prisskillnad mellan pellets och alternativen på grund av styrmedel med
förutbestämd nivå
Styrmedel som påverkar prisskillnaden mellan pellets och alternativ till pellets. (framför allt
fossila alternativ) och där denna skillnad inte sätts av en marknad utan genom en fix
ersättning eller skatt. Här har vi valt att fokusera på koldioxidskatt, feed-in-tariffer för
förnybar el, och olika typer av investeringsbidrag, ex för pelletspannor.
1)Koldioxidskatt ingår eftersom denna historiskt har påverkan användningen av
biobränslen mycket i Sverige. Med full CO2-skatt får exempelvis eldningsolja 1 idag(2012)
en beskattning på 31 öre/kWh (drygt 3000 kr/m^3) . Många användare och sektorer får en
utfasning av koldioxidskatten framöver då de integreras i utsläppshandelssystemet.
2) Feed-in-tariffen ger en garanti om en fix ersättning per levererad kWh förnybar el.
Ersättningen sänks succesivt med en viss konstant per år. Ersättningen skiljer sig åt mellan
olika produktionslag. I dagläget ges en ersättning på exempelvis ca 125 öre/KWh för el
från småskalig bio vilket är en minskning med 2.6 öre/kWh sen 2012. I Länder som
Tyskland och Nederländerna har Feed-in-tariffer spelat en avgörande roll för ökningen av
biobränslen för elgenerering. (Sameldning i kolkraftverk)
3) En liten del av denna variabel utgörs även av olika investeringsbidrag som kan finnas
tillfälligt för att underlätta en viss tekniks framväxt, ex. det som finns för solceller och
solfångare idag.
Avgränsningar: I realiteten skiljer sig inverkan, som skatten har på prisskillnaden, åt mellan
olika
slutanvändare, ex industrier inom EU-ETS har nedsatt CO2skatt på fossilt. Eftersom
modellen inkluderar alla slutanvändare är denna variabel generell för alla användning av
pellets.
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Mått: Mäts i kr/kWh skillnad i slutlig nyttig energi som styrmedelet innebär.
Optimeras mot ekologisk hållbarhet
5 Skillnader i energiprestanda mellan olika uppvärmningstekniker (BBR m.fl)
Denna variabel inkluderar skillnaden mellan hur olika uppvärmningstekniker faller ut i olika
styrmedel som är inriktade mot energiprestanda i byggnader (nybyggnation och befintliga).
Med lika mycket primärenergianvändning kan byggnader med olika tekniker få helt olika
bedömning i dessa kriterier. Idagläget finns Boverkets byggregler i Sverige och dessa utgör
en faktisk barriär för användningen av pellets som uppvärmning inom nybyggnation. Detta
eftersom måttet att mäta energiprestanda utgörs av köpt energi och därmed måste en
pelletsanvändare inkludera förluster i pannan i beräkningen. förluster i el- och
fjärrvärmesystemen ligger utanför prestanda beräkningen. Mer investeringar i klimatskalet
behövs därför jämfört med fjärrvärme och värmepump. En annan stor påverkan är
skillnaden i kravnivå mellan el uppvärmt och icke eluppvärmt. Idagläget är skillnaden en
faktor 2 medan skillnaden i köpt energi ofta är en faktor 3 mellan värmepump och
alternativen. Det behövs med andra ord betydligt mindre påkostat klimatskal i en byggnad
med värmepump.
Mått: % mer investering i byggnaden för en byggnad med pelletsuppvärmning för att
uppnå samma kravnivå som alternativen
Optimeras mot: Ekonomisk hållbarhet
6 Pris på utsläppsrätter i EU ETS
Ett styrmedel som påverkar prisskillnaden mellan pellets och alternativ till pellets (fossila
alternativ) där priset sätts av marknaden. Utsläppshandeln med koldioxid har potentiellt
sett inverkan prisskillnaden mellan fossila bränslen och biobränslen. Idagläget är priset
relativt lågt men kan potentiellt variera kraftigt i pris.
Mått: Mäts i kr/MWh (nyttig energi) dyrare produktionskostnad för fossila alternativ
Optimeras mot ekologisk hållbarhet
7 Gröna Elcertifikatens inverkan på elproduktionskostnaden
Styrmedel som påverkar elproduktionskostnaden mellanel från pellets och alternativ till
pellets. (framför allt fossila alternativ). Priset sätts av marknaden och varierar ständigt.
Elcertifikats syfte är att öka andelen förnybar el. De produktionskällor som ingår är
vindkraft, viss vattenkraft, vissa biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi och
torv i kraftvärmeverk. Hittills är det mest biokraft och vindkraft som ökat sen
introduktionen 2002. Från och med 2012 finns ett gemensamt norsk-svensk system med
syfte att öka förnybara andelen av el. Tillsammans med Norge ska ytterligare 26,4 TWh/år
förnybar el produceras mellan åren 2012 och 2020. (Energimyndigheten). I dagläget har
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inverkan minskat något då priset på elcert. minskat från drygt 300 kr/MWh år 2008 till ett
genomsnittpris på 170 kr/MWh el är 2012. Trenden var dock uppåtgående under hela
2012.(En svensk-norsk elcertifikatsmarknad- ÅRSRAPPORT FÖR 2012). En justering av
mängden elcertifikat i systemet är trolig vid den ”kontrollpunkt” som inträffar 2015
(resultatet från utredningen framme feb 2014). Torvens existensberättigande i system skall
också granskas vid denna utredning.
Mått: Mäts % lägre elproduktionskostnad i ett biokraftvärmeverk p.g.a. elcert jmf med alt
Optimeras mot ekologisk hållbarhet
8 Råvarupris
Beskriver priset på råvara för pelletsproduktion (såsom sågspån etc.). Även i jämförelse
med fossila
alternativ.
Påverkas främst råvarutillgången, konjunktur i byggindustri och papper/massa och
konkurrens inom industrin.
Mått: Mäts i kr per ton TS råvara
Optimeras mot ekonomisk hållbarhet.
9 Produktionskostnad
Avser kostnaden för att producera pellets från konventionella råvaror.
Avgränsningar:
Kostnaderna som uppstår INNAN råvaran faller ut från skogsindustrin inkluderas ej (t ex
kostnad för att köra timmer till fabrik inkluderas ej).
Kostnaderna som uppstår EFTER att pelletsen är redo för leverans till
kund inkluderas ej (t ex kostnad för transport till kund).
Exempel på produktionskostnader:
- drift- och underhållskostnader inkl. intern energianvändning
- personal
- anläggningskostnader
Mått: Mäts i kr per ton producerad pellets
Optimeras mot ekonomisk hållbarhet.
10 Kapacitetsutnyttjande industri
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Beskriver hur hög eller låg andel av pelletsindustrins produktionskapacitet som utnyttjas.
Ett högt kapacitetsutnyttjande kan hålla pelletspriset nere. Ett lågt kapacitetsutnyttjande
riskerar att kraftigt påverka de ekonomiska förutsättningarna för att producera. Olika typer
av systemintegrationer där ett biokombinat kan ha flera olika syften kan medföra att
kapacitetsutnyttjandet inte behöver vara lika högt för att investeringen ska löna sig. År 2010
var utnyttjandegraden i medeltal för svenska pelletsanläggningar knappt 70 %. Detta är
dock högre än ex. nordamerikanska anläggningar.
Mått: Mäts i % utnyttjande grad jmf med 100 % fullast (kapacitetsfaktor)
Optimeras mot ekonomisk hållbarhet
11 Tillgång till god infrastruktur
Avser tillgång till infrastrukturen som behövs för att producera och leverera pellets i hela
kedjan från råvara till slutkonsument.
Med infrastruktur avses:
- Hamn för import/export
- Lagringsytor
- Järnvägar och vägar
- Fordon och fartyg
Tillgång till bra infrastruktur underlättar transporter och minskar transportkostnader.
Mått: Svårt att mäta på ett sätt. Kvalitativ bedömning av vad det innebär med bättre
infrastruktur får göras här.
Optimeras mot ekonomisk hållbarhet
12 Pris på alternativa bränslen/energibärare
Avser pris på fossila bränslen, torv och el (dvs substitut till pellets).
- kol
- olja
- torv
- el
- andra biobränslen
Till exempel kan priset på kol och olja strakt påverka investeringar och användning av
pelletsteknik.
Avgränsningar: Avser pris till slut förbrukare inklusive skatter och avgifter
Mått: Mäts i kr/ kWh bränsle/energi
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Optimeras mot; Ekonomisk hållbarhet. Höga priser på substitutet ger högre avsättning för
pellets på
energimarknaden.
13 Konkurrens om råvaran
Beskriver konkurrensen om råvaran från andra aktörer utanför pelletsmarkanden men som
konkurrerar om samma råvara. Inkluderar även ett ökat alternativ användning t ex en ökad
direkt
förbränning av biprodukter från sågverken, av sågverken själva eller i kraftvärmeverk, i som
i sin tur minskar tillgången på råvara för pelletsproduktion.
Kan också gälla ökad alternaiv användning (förgasning till drivmedel eller stallströ vilket)
ökar konkurrensen.
Mått: Mäts i % av möjlig råvara som används för pellets.
Optimeras mot ekonomisk hållbarhet.
14 Effektivitet i marknadsföring
Marknadsföringsinsatser från pelletsproducenterna som syftar till att avyttra större volymer
pellets på markanden. Främst handlar det om marknadsföring för att öka försäljningen
inom villamarknaden eller till större flerfamiljshus och att få fler att välja pellets framför
alternativ som värmepumpar, fjärrvärme och olja.
Mått: Mäts i ton såld pellets/ kr satsad på marknadsföring
Optimeras mot ekonomisk hållbarhet
15 Effektivitet branschsamarbeten
Samarbetet mellan branschens aktörer främst inom villasegmentet som kan medföra ett
större genomslag på marknaden. Variabeln inkluderar även samarbete för lobbying för att
påverka
beslutsfattare, policies och styrmedel.
Variabeln beskriver hur gott samarbetet är mellan
- pelletsproducenter
- teknikproducenter
- installatörer
Erbjudande av paketlösningar till kund kan sägas innebära ett gott samarbete.
Mått: Mäts i ton såld pellets genom branschsamarbeten
Optimeras mot ekonomisk hållbarhet
16 Hastighet teknikutveckling användning

53

Analys av faktorer som påverkar den svenska pelletsmarknaden

IVL rapport B2185

Avser teknikutveckling inom konsumentledet.
Utveckling av nya pannor, ny teknik och nya innovationer för att använda pellets och som
gör det enklare och billigare att använda pellets jämfört med alternativen.
Mått: mäts i % minskade kostnader per levererad nyttig energienhet.(exl. bränslekostnaden)
Optimeras mot ekonomisk hållbarhet.
17 Hastighet teknikutveckling alternativ uppvärmning
Teknikutveckling av konkurrerande uppvärmningsteknik så om värmepumpar, fjärrvärme
och som sätts på den svenska marknaden.
Avgränsningar: Avser endast konkurrenter till små kunder < 25 kW
Mått. Mäts i % minskade kostnader per levererad nyttig energienhet
Optimeras mot: Ekonomisk hållbarhet
18 Opinion för biobränslen
Variabeln avser fång upp opinionen i Sverige och EU för och emot biobränslen i synnerhet
och förnybara bränslen i allmänhet.
Opinionen kan till exempel påverka viljan att investera i ny produktion, möjligheten för
aktörerna att öka marknaden inom vissa segment (villa) och det allmänna politiska klimatet
rörande biobränslen. Viktiga omvärldshändelser kan och har påverkat opinionen för/emot
biobränslen. Ex. Fukushima/Majsetanoldebatten etc.
Avgränsningar:
Med opinionen avses både allmänhetens inställning om användningen av biobränslen
liksom juridiska personers och makthavares inställning.
Mått: Mäts i andel av befolkningen som anser att biobränslen är fördelaktigt att använda för
energiändmål av olika anledningar. Ex. miljö/självförsörjning/jobb/
Optimeras mot; Ekonomisk hållbarhet. Opinion för biobränslen ger en rad positiva
ekomiska förutsättningar för pelletsmarknaden ex. investeringsbidrag och större
marknadsandelar.

54

Analys av faktorer som påverkar den svenska pelletsmarknaden

IVL rapport B2185

21 Andel stadsbor
Generellt väljer fler människor på landet pellets jämförts med stadsbor pellets än andra
alternativ. Å andra sidan kan stadsbor försörjas med pelletsbaserad värme och el via
fjärrvärme eller närvärmeanläggningar.
Variabeln inkluderar också att priskänsligheten hos konsumenterna på land/stad skiljer sig
åt vilken inverkar på möjligheten och viljan att investera i nya och
Innovativa lösningar.
Mått: Samma som variabelnamn
Variabeln optimeras mot ekologisk hållbarhet.
22 Efterfrågan sågade trävaror/papper och massa
Avser efterfrågan på sågade trävaror som exporteras från Sverige. Efterfrågan på sågade
trävaror avgör konjunkturen i sågverken och bestämmer därmed till stor del mängden
tillgängliga råvaror som
finns för pelletsproduktion (sågspån, kutterspån).
Även efterfrågan på papper, massa påverkar utbudet av pelletsråvaror då viss del
andrahandsorterad rundved går till pelletsproduktion. Därför ingår även efterfrågan på
dessa produkter.
År 2012 var efterfrågan på svenska sågade träråvaror 11,8 miljoner m^3 trots svajig
världskonjunktur. Näst största export landet var Egypten. Därmed inses att efterfrågan
även påverkas av politisk stabilitet i olika delar av världen
Mått: miljoner m3 export av träråvaror
Optimeras mot ekonomisk hållbarhet
23 Graddagar jämfört med ett normalår
Beskriver behovet av uppvärmningsenergi för en genomsnittsbyggnad jämfört med ett
normalår. Utomhustemperaturen, avvikelsen brytpunkten samt längden på
uppvärmningssäsongen ingår i denna parameter.
Huruvida säsongen är kall eller varm i förhållande till ett normalår har en stor inverkan på
efterfrågan i stort liksom på priskänsliget och möjlighet för producenterna att sätta ett
högre pris. År 2010 är ett bra exempel på hur ett kallt år inverkar.
Årsvariationerna har också inverkan på producenternas lageruppbyggnad av pellets, och
möjligheterna att hålla produktionen i jämn takt med konsumtionen. En låg efterfrågan på
grund av varmt år kan leda till överkapacitet inom industrin.
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Avgränsningar: Utomhusklimatet har också en nord- sydlig gradient och har ur ett längre
perspektiv med stigande globala temperaturer inverkan på behovet av energi. Denna
variation ingår inte i denna variabel
Mått: % ökat energibehov för uppvärmning jämfört med normalårsindex
Optimeras mot ekonomisk hållbarhet
24 Efterfrågan på pellets-småskal (efterfrågan på pellets från småskaliga användare)
Beskriver efterfrågan på pellets från småskaliga kunder. Med småskaliga kunder avses
kunder med småskaliga anläggningar anpassade för småhus (< 25 kW). Dessa anläggningar
består av pelletsbrännare på oljepannor, pelletskaminer och pelletspannor. I fallet med
pelletsbrännare och
pelletspannor hör vanligen ett förråd för bränslet till utrustningen vilket innebär att bränslet
kan fyllas på genom bulkleveranser. Leverans på pall eller säckvis är också vanligt.
Mellanskaliga anläggningar (25 kW-2 MW) ingår inte i denna variabel.
Mått: m3 av total levererad pellets som går till småskaliga marknaden
Variabeln optimeras mot ekonomisk hållbarhet.
25 Efterfrågan på pellets-stor (efterfrågan på pellets från storskaliga användare)
Beskriver efterfrågan på pellets från storskaliga- och mellanskaliga kunder. Effekten på
dessa anläggningar ligger i intervallet 25 kW-2MW och större. Detta innebär fjärrvärmeverk
och kraftvärmeverk samt närvärmeverk.
Mått: m3 av total levererad pellets som går till den storskaliga marknaden.
Variabeln optimeras mot ekonomisk hållbarhet.
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Bilaga 3 – Enkät till den externa
expertgruppen
Nedanstående enkät skickades till den externa expertgruppen som underlag inför
workshopen om påverkansmatrisen.

På verkansmatris

Ett viktigt steg i analysen med Sensitivitetsmodellen är att försöka uppskatta hur en förändring
av en variabel påverkar en annan variabel. Den generella frågan som ställs är:
Om variabel X förändras hur mycket förändras Variabel Y?
Denna relation bedöms på en fyrgradig-skala från 0-3 där 0 innebär ingen eller marginell
förändring och 3 innebär stark förändring. Med andra ord baseras detta arbete till stor del på
bedömningar som baseras på vår kunskap. Denna genomgång görs för samtliga
variabelkombinationer för att säkerställa att alla möjliga kopplingar mellan olika variabler täcks
in. I modellen kallas detta steg påverkansmatris och utförs tillsammans med den externa
expertgruppen som har god kunskap om det studerade systemet. I nästa steg arbetar man
vidare enbart med de aktiva och aktuella relationerna mellan variablerna, vilket betyder att
man jobbar vidare med ett minskat antal relationer.
Inför workshopen vill vi att ni i nedanstående mall försöker fylla i hur ni upplever att de
utvalda variablerna påverkar varandra från 0-3 (gå gärna tillbaka till variabelbeskrivningen för
att påminna er om vad variabeln representerar). På workshopen kommer vi att fortsätta
diskussionen kring hur variablerna interagerar genom att jämföra hur era bilder av påverkan
skiljer sig åt, hur ni resonerat, och i största möjliga mån försöka landa i en gemensam bild av
hur relationerna mellan de ingående variablerna ser ut.
Exempel
Om variabeln ”mängden nya råvaror” förändras hur förändras då variabeln ”konkurrensen om
råvaran”? Om du anser att en förändring av ”mängden nya råvaror” endast ger en marginell
förändring av ”konkurrensen om råvaran” sätter du 0. Anser du däremot att en förändring av
”mängden nya råvaror” leder till en stark förändring av ”konkurrensen om råvaran” sätter du
3. Alternativ 1 eller 2 är naturligtvis också tänkbara, allt beroende på din åsikt.
Observera att genomgången av påverkan mellan variablerna ska inkludera alla direkta och
potentiella relationer mellan variablerna (även direkta relationer som kan finnas i framtiden
ska ingå). Indirekt påverkan ska däremot inte ingå och med indirekt menar vi när man tänker
ett steg längre och använder en kedja av händelser som kan leda fram till en förändring av den
studerade variabeln.
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När du går igenom matrisen, ställ alltid frågan ”Om variabel x förändras, hur mycket
förändras variabel Y?”
Exempel: Om du anser att en förändring
av ”konkurrensen om råvaran” ger en
svag förändring av ”mängden tillgängliga
pelletsråvaror” sätt ett kryss här.

Att fylla i inför workshopen. Ange 0, 1, 2 eller 3 för varje fråga där
0 = Ingen eller marginell förändring
1 = Svag förändring
2 = Medelförändring
3 = Stark förändring
Variabelkombinationer
1. Om ”Konkurrensen om råvaran” förändras..
a. ...hur förändras mängden tillgängliga pelletsråvaror?
b. ...hur förändras mängden nya pelletsråvaror?
c. ... hur förändras pelletskvaliteten?
d. ... hur förändras råvarupriset?
e. .. hur förändras kapacitetsutnyttjandet i industrin?
f. ... hur förändras hastighet på teknikutveckling
användning (nya pannor, ny teknik etc. för pellets)?
g. .. hur förändras opinionen för biobränslen?

0

1

2

3

2. Om ”Priset på alternativa bränslen/energibärare” förändras.
a. ..hur förändras mängden tillgängliga råvaror?
b. ..hur förändras mängden nya råvaror?
c. ...hur förändras priset på utsläppsrätter i EU ETS?
d. ...hur förändras gröna elcertifikatens inverkan på
elproduktionskostnaden?
e. .. hur förändras kapacitetsutnyttjandet i
pelletsindustrin?
f. .. hur förändras hastigheten för teknikutveckling av
alternativa uppvärmningstekniker?
g. .. hur förändras opinionen för biobränslen?

0

1

2

3

3. Om ”Opinionen för biobränslen” förändras..
a. .. hur förändras konkurrensen om råvaran?
b. .. hur förändras effektiviteten i marknadsföring?
c. .. hur förändras efterfrågan på sågade
träråvaror/papper och massa?

0

1

2

3

4. Om ”efterfrågan på sågade träråvaror/papper och massa”
förändras..
a. ..hur förändras mängden tillgängliga råvaror?
b. ..hur förändras mängden nya råvaror?
c. ..hur förändras pelletskvaliteten?
d. ..hur förändras råvarupriset?

0

1

2

3
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e. ..hur förändras kapacitetsutnyttjandet i industrin?
f. ..hur förändras konkurrensen om råvaran?
g. ..hur förändras effektiviteten för branschsamarbeten?
5. Om ”tillgången till god infrastruktur” förändras
a. ..hur förändras mängden tillgängliga råvaror?
b. ..hur förändras mängden nya råvaror?
c. ..hur förändras råvarupriset?
d. ..hur förändras produktionskostnaden?
e. ..hur förändras kapacitetsutnyttjandet i industrin?
f. ..hur förändras konkurrensen om råvaran?

0

1

2

3

6. Om ”mängden nya råvaror” förändras..
a. ..hur förändras råvarupriset?
b. ..hur förändras produktionskostnaden?
c. ..hur förändras konkurrensen om råvaran?
d. ..hur förändras opinionen för biobränsle?

0

1

2

3

7. Om pelletskvaliteten (t ex standarder för pellets) förändras..
a. .hur förändras mängden tillgängliga råvaror?
b. ..hur förändras mängden nya råvaror?
c. ..hur förändras effektiviteten i marknadsföring?
d. ..hur förändras opinionen för biobränslen?
e. ..hur förändras konkurrensen om råvaran?

0

1

2

3

8. Om prisskillnaden mellan pellets och alternativen p.g.a.
styrmedel med förutbestämd nivå förändras..
a. ..hur förändras konkurrensen om råvaran?

0

1

2

3

9. Om ”gröna elcertifikatens inverkan på
elproduktionskostnaden” förändras..
a. hur förändras mängden nya råvaror?
b. hur förändras pelletskvaliteten?
c. hur förändras kapacitetsutnyttjandet i industrin?
d. ..hur förändras konkurrensen om råvaran?

0

1

2

3

10. Om ”priset på utsläppsrätter i EU ETS” förändras..
a. ..hur förändras mängden nya råvaror?
b. ..hur förändras konkurrensen om råvaror?

0

1

2

3

b. ..hur förändras hastigheten för tekn.utv. av
användning (nya pannor, ny teknik etc. för pellets)?
c. ..hur förändras hastigheten för tekn.utv. av alternativ
uppvärmningsteknik?
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c. ..hur förändras hastigheten för tekn.utv. av
användning (nya pannor, ny teknik etc. för pellets)?
d. ..hur förändras hastigheten för tekn.utv. av alternativ
uppvärmningsteknik?
11. Om ”pelletskvaliteten” (t ex standarder för pellets) förändras..
a. .. hur förändras mängden tillgängliga råvaror?
b. .. hur förändras mängden nya råvaror?
c. .. hur förändras effektiviteten i marknadsföring?
d. .. hur förändras opinionen för biobränslen?
e. ..hur förändras konkurrensen om råvaran?

0
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0
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2

3

2. Om ”mängden tillgängliga råvaror” förändras..
a. ...hur förändras mängden nya pelletsråvaror?
b. ...hur förändras pelletskvaliteten?
c. …hur förändras råvarupriset?
d. ..hur förändras produktionskostnaden?
e. .. hur förändras kapacitetsutnyttjandet i industrin?
f. …hur förändras tillgången till god infrastruktur?
g. ... hur förändras konkurrensen om råvaran?
h. …hur förändras hastigheten för tekn.utv. av
användning (nya pannor, ny teknik etc. för pellets)?
i. ... hur förändras opinionen för biobränslen?

0

1

2

3

3. Om ”mängden nya råvaror” förändras..
a. ...hur förändras mängden tillgängliga pelletsråvaror?
b. ...hur förändras pelletskvaliteten?
c. .. hur förändras kapacitetsutnyttjandet i industrin?

0
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2

3

4. Om ” pelletskvaliteten” förändras..
a. ...hur förändras råvarupriset?
b. ...hur förändras produktionskostnaden?

0

1

2

3

Fler att fylla i:
1. Om ”råvarupriset” förändras..
a. ...hur förändras mängden tillgängliga pelletsråvaror?
b. ...hur förändras mängden nya pelletsråvaror?
c. …hur förändras gröna elcertifikatens inverkan på
elproduktionskostnaden
d. ... hur förändras konkurrensen om råvaran?
e. .. hur förändras kapacitetsutnyttjandet i industrin?
f. ... hur förändras opinionen för biobränslen?
g. .. hur förändras inkomstfördelning?
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5. Om ”produktionskostnaden” förändras..
a. .. hur förändras kapacitetsutnyttjandet i industrin?
b. ... hur förändras konkurrensen om råvaran?
c. .. hur förändras effektiviteten i branschsamarbete?
d. ... hur förändras opinionen för biobränslen?
e. .. hur förändras inkomstfördelning?

0
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2

3

6. Om prisskillnaden mellan pellets och alternativen p.g.a.
styrmedel med förutbestämd nivå förändras..
a. ...hur förändras mängden tillgängliga pelletsråvaror?
b. ...hur förändras mängden nya pelletsråvaror?
c. …hur förändras priset på utsläppsrätter i EU ETS?
d. …hur förändras gröna elcertifikatens inverkan på
elproduktionskostnaden
e. .. hur förändras kapacitetsutnyttjandet i industrin?
f. ... hur förändras opinionen för biobränslen?
g. .. hur förändras inkomstfördelning?

0

1

2

3

7. Om ” kapacitetsutnyttjandet i industrin” förändras..
a. .. hur förändras produktionskostnaden?
b. ... hur förändras tillgången till god infrastruktur?
c. ... hur förändras konkurrensen om råvaran?
d. .. hur förändras effektiviteten i branschsamarbete?
e. …hur förändras hastigheten för tekn.utv. av
användning (nya pannor, ny teknik etc. för pellets)?
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12. Om ”gröna elcertifikatens inverkan på
elproduktionskostnaden” förändras..
a. hur förändras mängden tillgängliga råvaror?
b. hur förändras produktionskostnaden?
c. hur förändras pris på alternativa
bränslen/energibärare?
d. hur förändras hastigheten för tekn.utv. av
användning (nya pannor, ny teknik etc. för pellets?
e. ..hur förändras opinionen för biobränslen?

0

1

2

3

8. Om ”skillnader i energiprestanda mellan olika
uppvärmningstekniker (t ex i byggregler) ” förändras..
a. ...hur förändras kapacitetsutnyttjandet i industrin?
b. ...hur förändras hastigheten för tekn.utv. av

0

1

2

3

Om ”priset på utsläppsrätter i EU ETS” förändras..
f. ..hur förändras pris på alternativa
bränslen/energibärare?
g. ... hur förändras opinionen för biobränslen?
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användning (nya pannor, ny teknik etc. för pellets)?
c. …hur förändras hastigheten för teknikutveckling av
alternativa uppvärmningstekniker?
d. ... hur förändras opinionen för biobränslen?
Om ”Opinionen för biobränslen” förändras..
f. .. hur förändras mängden tillgängliga pelletsråvaror?
g. .. hur förändras mängden nya pelletsråvaror?
h. .. hur förändras de styrmedel vi listat?

0

1

2

3

9. Om ”graddagar jämfört med ett normalår” förändras..
a. ...hur förändras kapacitetsutnyttjandet i industrin?
b. ...hur förändras pris på alternativa
bränslen/energibärare?
c. …hur förändras konkurrens om råvaran?
d. ... hur förändras hastigheten för tekn.utv. av
användning (nya pannor, ny teknik etc. för pellets)?

0

1

2

3

10. Om ”effektiviteten i marknadsföring” förändras..
a. ...hur förändras kapacitetsutnyttjandet i industrin?
b. …hur förändras konkurrens om råvaran?
c. ... hur förändras opinionen för biobränslen?

0

1

2

3
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Bilaga 4 – Motivering till vald påverkan i
påverkansmatrisen
En kort sammanställning av diskussionen kring och motiveringen bakom bedömningen av
relationen mellan ett urval olika variabler (liksom bedömningen som den externa
expertgruppen enades om alternativt i ett fåtal fall som forskargruppen kompletterad med)
redovisas i tabellerna nedan. I samband med motiveringe indikeras också när det var svårt att
avgöra huruvida det var direkt eller indirekt påverkan. En markering är gjord för att indikera
vilka variabelkombinationer som diskuterades på telefonmötet. Den helt ifyllda
påverkansmatrisen redovisas i rapporten.
13. Om ”Konkurrensen om råvaran” förändras..
a. ...hur förändras mängden tillgängliga pelletsråvaror?
Det finns en tydlig direkt koppling, särskilt nationellet. Regionalt kan
det dock vara annorlunda då transportavståndet påverkar
tillgängligheten.
b. ...hur förändras mängden nya pelletsråvaror?
Förändring men inte alls lika start som i 1a. Om stamved ingått i nya
råvaror hade förändringen varit starkare då relativt enkelt få tag på
nya råvaror i form av stamved som inte kräver lika stor förändring hos
producenterna. Nya råvaror (utöver stamved) kräver mycket hos
bruket.
c. ... hur förändras pelletskvaliteten?
Konkurrensen om råvara, kan ge ökad användning av andra råvaror.
Det som avgör är huruvida det som blandas in gör att samma standard
fortfarande uppfylls eller ej (stamved påverkar t ex inte kvaliteten).
d. ... hur förändras råvarupriset?
Stark förändring då råvarupriset utgör den enskilt största kostnaden.
e. .. hur förändras kapacitetsutnyttjandet i industrin?
Liten förändring. Om råvaran tar slut, kör de ej alls, går i konkurs.
Flertalet anläggningarna körs nära maxkapacitet redan från början så
konkurrensen påverkar inte så mycket. Producenterna letar först efter
alternativt bränsle men om inte får tag på råvara körs de naturligtvis
inte alls utan går i konkurs
f. ... hur förändras hastighet på teknikutveckling
användning (nya pannor, ny teknik etc. för pellets)?
Frågan om direkt och indirekt påverkan blir viktig. Eftersom det redan
finns pannor som är flexibla mellan trä, havre etc blir det marginell
förändring.
g. .. hur förändras opinionen för biobränslen?
Sannolikt inte särskilt stark koppling men beror på om konkurrerande
användningsområdet är bioenergi eller inte. En kund som inte kan
köpa den pellets den brukar köpa kan påverkas, men bedöms inte
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påverka så mycket om det används som biobränsle i annan process.
14. Om ”Priset på alternativa bränslen/energibärare” förändras.
a. ..hur förändras mängden tillgängliga råvaror?
Ingen direkt relation men många indirekta t ex om elpriset stiger så
stiger pelletspriset vilket kan påverka mängden tillgängliga råvaror.
b. ..hur förändras mängden nya råvaror?
Ingen direkt relation men många indirekta.

0
0

1

3

0

c. .. hur förändras kapacitetsutnyttjandet i
pelletsindustrin?
Påverkar efterfrågan på pellets som påverkar produktionskapacitet.
Frågan är dock om detta är direkt eller indirekt relation. Bedömningen
avser om detta anses vara direkt relation.
d. .. hur förändras hastigheten för teknikutveckling av
alternativa uppvärmningstekniker?
Tydlig förändring t ex om elpriset går ner kan det bli mer intressant att
börja utveckla värmepumparna i större utstäckning.
e. .. hur förändras opinionen för biobränslen?
Svårt bedöma hur opinionen påverkas av priset egentligen, men
antagligen påverkas man.

2

2

2

15. Om ”Opinionen för biobränslen” förändras..
a. .. hur förändras konkurrensen om råvaran?
Ingen direkt påverkan men stor förändring indirekt, t ex en mer positiv
opinion kan öka efterfrågan vilket kan öka konkurrensen.
b. .. hur förändras effektiviteten i marknadsföring?
Stark förändring då det går att anpassa marknadsföringen om vet var
opinionen står. Opinionen tar också till sig marknadsföringen
bättre/sämre om tydlig åt något håll.
c. .. hur förändras efterfrågan på sågade
träråvaror/papper och massa?
Det finns en koppling, idag 1 men på sikt en 2:a.

0
0

16. Om ”efterfrågan på sågade träråvaror/papper och massa”
förändras..
a. ..hur förändras mängden tillgängliga råvaror?
Solklar 3:a.
b. ..hur förändras mängden nya råvaror?
Marginell förändring men om massaved ingått i nya råvaror en 2:a.
c. ..hur förändras pelletskvaliteten?
Visst samband men svagt. Om mycket sågspån finns så behövs det inte
användas så mycket nya råvaror, vilka kan påverka pelletskvaliteten.
d. ..hur förändras råvarupriset?
Stark förändring givet att inte alla har långtidskontrakt.

0
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e. ..hur förändras kapacitetsutnyttjandet i industrin?
Påverkar när den faller men är det direkt eller indirekt egentligen? Att
inte anläggningarna kör för fullt idag, beror nog på att de inte kan köra
mer. Lite osäkert om skulle vara 0 eller 1.
f. ..hur förändras konkurrensen om råvaran?
Stark förändring men lite oklart om direkt eller indirekt relation.
Regionalt eller nationellt perspektiv påverkar och det är inte en perfekt
fungerande marknad. Nära råvarubrist idag.
g. ..hur förändras effektiviteten för branschsamarbeten?
Direkt ingen påverkan men indirekt koppling finns. Vissa stora företag
både pelletsproducenter och producenter av papper/massa/råvaror.

IVL rapport B2185

1

3

0

17. Om ”tillgången till god infrastruktur” förändras
a. ..hur förändras mängden tillgängliga råvaror?
Solklar 3:a.
b. ..hur förändras mängden nya råvaror?
Regionalt och nationellt perspektiv spelar roll. Svag koppling men finns
nog en då lättare få tag på de nya råvarorna med bra infrastruktur.
c. ..hur förändras råvarupriset?
Man når mer råvara med god infrastruktur vilket kan påverka priset
(men är det egentligen direkt eller indirekt?)
d. ..hur förändras produktionskostnaden?
Sannolikt marginell förändring men eventuellt en 1:a.
e. ..hur förändras kapacitetsutnyttjandet i industrin?
Om når mer råvaror (ökat upptagningsområde) kan vi producera mer
(men är det egentligen direkt eller indirekt?).
f. ..hur förändras konkurrensen om råvaran?
Förändring. Om en pelletsfabrik får större upptagningsområde, kan det
döda marknaden för annan aktör.

0

18. Om ”mängden nya råvaror” förändras..
a. ..hur förändras råvarupriset?
Om ökat utbud av nya råvaror som t ex rörflen, så minskar trycket på
andra råvaror så påverkan finns men ej så stor då inte så många
aktörer är intresserade av nya råvaror. Skiljer mellan Industrikunder
(en 2:a) och villkunder (1). Men är det egentligen direkt eller indirekt?
b. ..hur förändras produktionskostnaden?
Nya maskiner behövs, vilket påverkar kostnaden men bara liten
förändring.
c. ..hur förändras konkurrensen om råvaran?
Om ökat utbud av nya råvaror som rörflen så mindre tryck på andra
råvaror. 1a idag.
d. ..hur förändras opinionen för biobränsle?
Förändring som dock kan vara både positiv eller negativ. Om ny råvara
som inte används till något annat, kan det bli positiv effekt. Om
däremot använder t ex havre kan effekten bli negativ.

0
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19. Om pelletskvaliteten (t ex standarder för pellets) förändras..
a. .hur förändras mängden tillgängliga råvaror?
Om den accepterade pelletskvaliteten förändras så kan detta påverkas.
Om skärpa kraven i standarden så faller vissa råvaror bort. Men inte
säkert då kan använda annan mix som uppfyller standarden.
b. ..hur förändras mängden nya råvaror?
Om pelletskvaliteten sänks så kan man blanda in bark eller dylika nya
råvaror.
c. ..hur förändras effektiviteten i marknadsföring?
Om får fler kategorier A1, A2 etc blir den sannolikt effektivare. En
väldefinierad produkt är lättare att marknadsföra.
d. ..hur förändras opinionen för biobränslen?
Stark förändring. T ex om en kund får pellets med dålig kvalitet så
snackar man skit om pellets sedan.
e. ..hur förändras konkurrensen om råvaran?
Viss påverkan för om råvara blir mer fördelaktig, borde det kunna
påverka konkurrensen..

0

20. Om prisskillnaden mellan pellets och alternativen p.g.a.
styrmedel med förutbestämd nivå förändras..
d. ..hur förändras konkurrensen om råvaran?
Bara indirekt påverkan.
e. ..hur förändras hastigheten för tekn.utv. av
användning (nya pannor, ny teknik etc. för pellets)?
Detta kan ge incitament till teknikutveckling för pelletspannor.
f. ..hur förändras hastigheten för tekn.utv. av alternativ
uppvärmningsteknik?
Kan finnas påverkan men den är mindre än i b.

0

21. Om ”gröna elcertifikatens inverkan på
elproduktionskostnaden” förändras..
a. hur förändras mängden nya råvaror?
Om biokraft blir lönsammare ändras efterfrågan speciellt på nya
råvaror då kan elda vad som helst.
b. hur förändras pelletskvaliteten?
Bara indirekt relation.
c. hur förändras kapacitetsutnyttjandet i industrin?
Om det styr mängden råvara blir det stark påverkan. Historiskt stark
påverkan, då elsektorn köpte upp spån pga elpriset vilket ökade
konkurrensen som påverkar kapacitetsutnyttjandet.
d. ..hur förändras konkurrensen om råvaran?
Samma resonemang som i c men ännu starkare koppling.

0
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22. Om ”priset på utsläppsrätter i EU ETS” förändras..
a. ..hur förändras mängden nya råvaror?
Framförallt indirekt påverkan.? Stålverk påverkas efterfrågar mer bio …
b. ..hur förändras konkurrensen om råvaror?
1 eller 2
c. ..hur förändras hastigheten för tekn.utv. av
användning (nya pannor, ny teknik etc. för pellets)?
Liten påverkan.
d. ..hur förändras hastigheten för tekn.utv. av alternativ
uppvärmningsteknik?
Mesig effekt av detta styrmedel idag.

0

23. Om ”råvarupriset” förändras..
d. ...hur förändras mängden tillgängliga pelletsråvaror?
Stark förändring.
e. ...hur förändras mängden nya pelletsråvaror?
Förändring men inte lika stark som i a.
f. …hur förändras gröna elcertifikatens inverkan på
elproduktionskostnaden
Förändras ja, lite svårt bedöma hur mycket.
g. ... hur förändras konkurrensen om råvaran?
Stark förändring om t ex spånet blir dyrt ökar konkurrensen om de
billigaste sorterna.
h. .. hur förändras kapacitetsutnyttjandet i industrin?
Stark förändring. Importen påverkar hur mycket.
i. ... hur förändras opinionen för biobränslen?
Stark påverkan givet att opinionen påverkas av priset men det anses
troligt.
j. .. hur förändras inkomstfördelning?
Ingen förändring att tala om, påverkas av så många andra faktorer.

0

24. Om ”mängden tillgängliga råvaror” förändras..
a. ...hur förändras mängden nya pelletsråvaror?
Stark förändring.
b. ...hur förändras pelletskvaliteten?
Det kan bli förändring då val av råvara kan påverkar kvaliteten.
c. …hur förändras råvarupriset?
Solklar 3:a.
d. ..hur förändras produktionskostnaden?
Kan förändras t ex om mängden råvaror minskar drastiskt och inga ny
hittas snabbt kan det bli överskott på personal som inte längre kan
jobba i anläggningarna.
e. .. hur förändras kapacitetsutnyttjandet i industrin?
Klar förändring då mängden råvaror kan påverka i hur stor
anläggningen kan köras.
f. …hur förändras tillgången till god infrastruktur?
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g. ... hur förändras konkurrensen om råvaran?

3

h. …hur förändras hastigheten för tekn.utv. av
användning (nya pannor, ny teknik etc. för pellets)?
Eventuellt en förändring men inte säkert. Om mer råvara händer inget
om mindre kanske lite då mer effektiva pannor behövs då.
i. ... hur förändras opinionen för biobränslen?
Se tidigare resonemang om relationen till opinionen. 2, men kunde
kanske varit en 3:a.

1

2

25. Om ”mängden nya råvaror” förändras..
a. ...hur förändras mängden tillgängliga pelletsråvaror?
0 eller inte är frågan. Om det är massaved på marginalen, hur påverka
det? Om stor utbud t ex rörflen så flisar man inte uppmassaveden till
pellets längre. Lite knepigt och beror på avgränsning dvs 0 eller 1.
b. ...hur förändras pelletskvaliteten?
Beror på hur mycket man blandar in. 1 eller 2? Beror också på priset
och var råvarorna finns.
c. .. hur förändras kapacitetsutnyttjandet i industrin?
Liten påverkan. Men om barken med som ny så kan det påverka mer
då den funkar att använda och ger bra eller bättre kvalitet. 1 eller 2.

0

26. Om ”pelletskvaliteten” förändras..
a. ...hur förändras råvarupriset?
Om pelletskvaliteten t ex sänks kan fler råvaror uppfylla kraven och då
minskar trycket på godkända råvaror vilket påverkar priset. Men priset
påverkas mer av andra faktorer.
b. ...hur förändras produktionskostnaden?
Om t ex standarden för pelletskvaliteten förändras kan det påverka
produktionskostnaden eftersom det kan påverka t ex additiv och hur
mycket produkten måste torka.

0

27. Om ”produktionskostnaden” förändras..
a. .. hur förändras kapacitetsutnyttjandet i industrin?
Billigare arbetskraft, elpris (som utgör produktionskostnaden) etc
påverkar kapacitetsutnyttjandet.
b. ... hur förändras konkurrensen om råvaran?
En förändring av produktionskostnaden påverkar betalningsförmågan
vilket påverkar konkurrensen om råvaran. Indirekt?
c. .. hur förändras effektiviteten i branschsamarbete?
En liten förändring då det kan vara så att en aktör blir effektivare om
den får högre kostnader vilket också gör den mer villiga att samarbeta.
d. ... hur förändras opinionen för biobränslen?
En viss påverkan eller marginell.

0
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28. Om prisskillnaden mellan pellets och alternativen p.g.a.
styrmedel med förutbestämd nivå förändras..
a. ...hur förändras mängden tillgängliga pelletsråvaror?
Osäkert om indirekt eller direkt påverkan men om direkt en 1:a
b. ...hur förändras mängden nya pelletsråvaror?
Svagare samband än a så 0 eller 1.
c. .. hur förändras kapacitetsutnyttjandet i industrin?
Kan finnas samband. Eventuellt är det indirekt.
d. ... hur förändras opinionen för biobränslen?
Om opinionen påverkas av priset vilket den borde göra finns tydligt
samband.

0

29. Om ” kapacitetsutnyttjandet i industrin” förändras..
a. .. hur förändras produktionskostnaden?
Tydlig 3:a.
b. ... hur förändras tillgången till god infrastruktur?
Marginell påverkan då det enbart finns en indirekt påverkan.
c. ... hur förändras konkurrensen om råvaran?
En 3:a idag. Ex: Om anläggning har kontrakt som den måste skruva upp
kapaciteten för att nå måste den få in mer råvara vilket kan ge ökad
konkurrens om råvaran.
d. .. hur förändras effektiviteten i branschsamarbete?
Det finns sannolikt en viss påverkan. De kan behöva samarbeta för att
öka kapaciteten.
e. …hur förändras hastigheten för tekn.utv. av
användning (nya pannor, ny teknik etc. för pellets)?
Sannolikt ingen effekt.

0

30. Om ”skillnader i energiprestanda mellan olika
uppvärmningstekniker (t ex i byggregler) ” förändras..
a. ...hur förändras kapacitetsutnyttjandet i industrin?
Om det leder till att fler pannor säljs kan kapacitetsutnyttjandet
påverkas något. Men detta kanske bara är indirekt?
b. ...hur förändras hastigheten för tekn.utv. av
användning (nya pannor, ny teknik etc. för pellets)?
Kan ge liten förändring, t ex utveckla pannor till t ex lågenergihus,
mindre pannor (detta har skett idag).
c. …hur förändras hastigheten för teknikutveckling av
alternativa uppvärmningstekniker?
Detta påverkar i allra högsta grad utvecklingen för t ex värmepumpar
d. ... hur förändras opinionen för biobränslen?
Detta bör påverka opinionen.

0

31. Om ”Opinionen för biobränslen” förändras..
a. .. hur förändras mängden tillgängliga pelletsråvaror?
Med en mer positiv inställning till biobränslen kan det vara okej med
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fler råvaror. Indirekt eller är den en ok direkt påverkan? Sannolikt ok
direkt.
b. .. hur förändras mängden nya pelletsråvaror?
En mer positiv opinion kan göra att fler bönder vill odla sådant som
kan använda som pelletsråvaror.

3

32. Om ”graddagar jämfört med ett normalår” förändras..
a. ...hur förändras kapacitetsutnyttjandet i industrin?
Detta påverkar efterfrågan starkt vilket påverkar
kapacitetsutnyttjandet.
b. ...hur förändras pris på alternativa
bränslen/energibärare?
Kan påverka t ex elpriset. 2 eller 3 diskuterades men landade på 2:a.
c. …hur förändras konkurrens om råvaran?
Tydlig 3:a
d. ... hur förändras hastigheten för tekn.utv. av
användning (nya pannor, ny teknik etc. för pellets)?
Ingen förändring

0

33. Om ”effektiviteten i marknadsföring” förändras..
a. ...hur förändras kapacitetsutnyttjandet i industrin?
Om lyckad marknadsföring ger det stor effekt på antal pannor vilket
påverkar kapacitetsutnyttjandet i industrin. 2 eller 3 diskuterades men
landade på 2:a.
b. …hur förändras konkurrens om råvaran?
Kan finnas svag koppling men direkt eller indirekt koppling är frågan.
c. ... hur förändras opinionen för biobränslen?
Marknadsföringen påverkar i allra högsta grad opinionen för
biobränslen.

0

Vid telefonmötet diskuterades följande variablekombinationer
34. Om ”efterfrågan på pellets från mindre kunder” förändras..
a. .. hur förändras mängden tillgängliga pelletsråvaror?
Bara indirekt påverkan.
b. ...hur förändras mängden nya pelletsråvaror?
Detta förändras väldigt, väldigt lite då mindre kunder inte vill ha nya
råvaror (marginellt). Eventuellt är det också bara indirekt påverkan.
c. ...hur förändras pelletskvaliteten?
Villaägare vill ha bättre pellets med högre kvalitet och blir de fler skulle
de kunna ställa högre krav. Kort eller medellång sikt? 2:a om
medellångsikt, 3:a om längre sikt. Om efterfrågan ökar eller minskar
påverkar också olika snabbt.
d. ...hur förändras råvarupriset?
Finns en tydlig men svag koppling. Lite osäkert om direkt eller bara
indirekt.
e. …hur förändras produktionskostnaden?
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Det är dyrare att tillverka högkvalitativ pellets så kopplar till fråga om
påverkan på pelletskvalitet och borde ha samma.
f. ..hur förändras kapacitetsutnyttjandet i industrin?
3:a givet att efterfrågan inte täcks upp av import så blir 2:a med
hänsyn till detta.
g. …hur förändras konkurrens om råvaran?
Om efterfrågan på pellets ökar/minskar så påverkar det konkurrensen
om råvaran.
h. …hur förändras effektiviteten i marknadsföring?
Ingen direkt koppling.
i. …hur förändras effektiviteten i branschsamarbeten?
Om det går bra för branschen har man mer tid att samarbeta men svag
förändring.
j. ... hur förändras hastigheten för tekn.utv. av användning
(nya pannor, ny teknik etc. för pellets)?
Stark förändring.
k. ….hur förändras opinionen för biobränslen?
Om många vill ha pellets kan det bli medvind i opinionen.
l. .. hur förändras efterfrågan på träråvaror/papper/massa?
Sannolikt ingen förändring.
35. Om ”efterfrågan på pellets från storsskaliga kunder”
förändras..
a. .. hur förändras mängden tillgängliga pelletsråvaror?
Bara indirekt påverkan.
b. ...hur förändras mängden nya pelletsråvaror?
Det är dessa kunder som kan tänka sig att ha nya råvaror, givet att det
är brist på traditionella eller att de nya är billigare. Kan dock vara
indirekt men bedömningen är direkt.
c. ...hur förändras pelletskvaliteten?
Stark förändring då dessa kunder kan acceptera pellets med annan
kvalitet om billigare t ex.
d. ...hur förändras råvarupriset?
Råvaruleverantörerna kan välja att förändra råvarupriset om det ser
att trenden vad gäller efterfrågan förändras t ex läser Dagens Industri
(en slags psykologisk effekt).
e. …hur förändras produktionskostnaden?
Det är dyrare att tillverka pellets med hög kvalitet, men stora kunder
har inte samma kvalitetskrav som små kunder så påverkar mindre än
vad små kunder gör.
f. ..hur förändras kapacitetsutnyttjandet i industrin?
Möjligheten till import större än för små kunder så borde vara mindre
jämfört med villakunder.
g. …hur förändras konkurrens om råvaran?
Om efterfrågan på pellets ökar/minskar så påverkar det konkurrensen
om råvaran (liksom för små kunder).
h. …hur förändras effektiviteten i marknadsföring?
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Ingen direkt förändring.
i. …hur förändras effektiviteten i branschsamarbeten?
Kan ge liten förändring.
j. ... hur förändras hastigheten för tekn.utv. av användning
(nya pannor, ny teknik etc. för pellets)?
Ju mer pellets som används desto större anledning att utveckla
tekniken.
k. ….hur förändras opinionen för biobränslen?
Kan ge förändring men mindre än för små kunder.
l. .. hur förändras efterfrågan på träråvaror/papper/massa?
Efterfrågan på pellets påverkar det totala utbudet så finns koppling
men borde vara indirekt.
36. Om ”mängd tillgängliga råvaror” förändras..
a. ...hur förändras efterfrågan på pellets från mindre
kunder?
Bara indirekt koppling.
b. ...hur förändras efterfrågan på pellets från större kunder?
Vissa stora kunder skulle kunna starta egen produktion, så skulle
kunna förändra.
37. Om ”mängd nya råvaror” förändras.
a. ..hur förändras tillgången till god infrastruktur?
Nya råvaror kan kräva nya typer av lagringsanläggning eller dylikt så
skulle kunna ge liten förändring.
b. ..hur förändras hastigheten för teknikutveckling av
alternativa uppvärmningstekniker?
Om finns väldigt mycket råvaror kan det hålla nere utvecklingen av
andra tekniker men detta är sannolikt enbart indirekt påverkan.
c. ...hur förändras efterfrågan på pellets från mindre
kunder?
Små kunder vill inte ha nya råvaror så ingen påverkan.
d. ...hur förändras efterfrågan på pellets från större kunder?
Stora kunder kan efterfråga nya råvaror, så kan ge stark förändring.
38. Om ”pelletskvalitet” förändras..
a. .. hur förändras skillnader i energiprestanda mellan olika
uppvärmningstekniker (t ex i byggregler)?
Detta leder inte till någon förändring av denna variabel.
b. .. hur förändras pris på alternativa bränslen?
Eftersom alternativa bränslen inte inkluderar andra biobränslen ger
det ingen förändring.
c. .. hur förändras hastigheten för tekn.utv. av användning
(nya pannor, ny teknik etc. för pellets)?
Pannor måste ändras för att anpassas till den nya kvaliteten så ger
tydlig förändring.
d. ...hur förändras efterfrågan på pellets från mindre
kunder?
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Tydlig 3:a.
e. ...hur förändras efterfrågan på pellets från större kunder?
Klart mindre förändring än för små kunder men skulle kunna påverka
något.

1

39. Om ”råvarupriset” förändras
a. ..hur förändras pelletskvaliteten?
Om råvarupriset ändras så börjar man eventuellt blanda in annat,
vilket kan påverka pelletskvaliteten så liten förändring.
b. ..hur förändras effektiviteten i branschsamarbeten?
Om råvarupriset stiger är de väldigt intresserade av att samarbeta för
att försöka förändra.
c. ..hur förändras hastigheten för tekn.utv. av användning
(nya pannor, ny teknik etc. för pellets)?
Effekt borde finnas men påverkar olika om råvarupriset går upp eller
ner.
d. ..hur förändras hastigheten för teknikutveckling av
alternativa uppvärmningstekniker?
Bara indirekt påverkan.
e. ...hur förändras efterfrågan på pellets från mindre
kunder?
Givet att detta slår igenom på priset på pellets är det en stark koppling.
Pelletskunderna är väldigt priskänsliga. Det kan dock vara olika på kort
och lång sikt och är det säkert att det är direkt (slår kanske inte igenom
på pelletspriset direkt så både 0 och 3 diskuterades men eftersom
även framtida relationer ska ingå ansåg vi att det är direkt). Vissa
kunder skulle också kunna välja något annat istället mer el, ved eller
dylikt.
f. ...hur förändras efterfrågan på pellets från större kunder?
Se resonemanget för mindre kunder men det skulle vara en mindre
omedelbar effekt på större kunder då dessa är något mindre
priskänsliga. Riktigt stora kunder kan växla mellan olika bränslen.

0

40. Om ”produktionskostnaden” förändras..
a. ..hur förändras pelletskvaliteten?
Liten påverkan bör finnas då det är lite kostsammare att producera
pellets med bättre kvalitet.
b. ..hur förändras effektiviteten i branschsamarbeten?
Detta borde kunna ge liten förändring.
c. ...hur förändras efterfrågan på pellets från mindre
kunder?
Givet att detta slår igenom på pelletspriset (vilket det borde göra på
sikt) blir det en 2:a (annars 0).
d. ...hur förändras efterfrågan på pellets från större kunder?
Givet att detta slår igenom på pelletspriset (vilket det borde göra på
sikt) blir det en 1:a då mindre eftersom möjligheten till import större
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(annars 0).
41. Om ”pris på alternativa bränslen/energibärarer” förändras..
a. ..hur förändras pelletskvaliteten?
Enbart indirekt effekt.
b. ..hur förändras råvarupriset?
Enbart indirekt effekt.
c. ..hur förändras produktionskostnad?
Om elpriset stiger/sjunker kan detta påverka men ger bara liten
förändring.
d. ..hur förändras konkurrensen om råvaran?
Bara indirekt effekt.
e. ..hur förändras effektiviteten i marknadsföring?
Om t ex elen blir jättedyr och pelletsaktörerna gör reklam bör det vara
lättare för den att få genomslag.
f. ..hur förändras effektiviteten i branschsamarbeten?
Samarbeten bör få större genomslag med t ex dyrare alternativa
bränslen.
g. ..hur förändras hastigheten för teknikutveckling av
alternativa uppvärmningstekniker?
Liten koppling bör finnas.
h. ..hur förändras efterfrågan på sågade
träråvaror/papper/massa
Ingen koppling.
i. ...hur förändras efterfrågan på pellets från mindre
kunder?
Om t ex oljepriset stiger blir det mer intressant med alternativ som
pellets. Om frågan varit efterfrågan på pelletseldningsutrustning hade
det varit 3:a.
j. ...hur förändras efterfrågan på pellets från större kunder?
Mellanstora kan växla mellan pellets och t ex el. Men stora kan kanske
inte växla hursomhelst av t ex opinion-skäl så bara liten förändring.

0
0

42. Om ”konkurrens om råvaran” förändras..
a. ..hur förändras effektiviteten i branschsamarbeten?
Ökad konkurrens borde kunna sparka igång ett starkt samarbete.
b. ...hur förändras efterfrågan på pellets från mindre
kunder?
Sannolikt bara indirekta kopplingar(men t ex en eventuell psykologisk
effekt om kunderna hör att konkurrensen ökar så kan en potentiell ny
kund välja att ta något annat för att slippa drabbas av eventuell
prisökning).
c. ...hur förändras efterfrågan på pellets från större kunder?
Lite oklart om direkt eller indirekt effekt men större påverkan än för
små kunder så landade på 1:a.
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43. Om ”opinionen för biobränslen” förändras..
a. ...hur förändras kapacitetsutnyttjande i industrin?
Enbart indirekt påverkan.
b. ...hur förändras pris på alternativa bränslen?
Om mycket stor förändring av opinionen kan det ge effekt men då
globalt sett vilket vi inte tänker in här.
c. ...hur förändras konkurrensen om råvaran?
Enbart indirekt påverkan.
d. ...hur förändras effektiviteten i marknadsföring?
Marknadsföring och opinion hänger starkt ihop.
a. ...hur förändras efterfrågan på pellets från mindre
kunder?
Positiv inställning till biobränslen kan ge fler kunder och tvärtom.
b. ...hur förändras efterfrågan på pellets från större kunder?
Stora kunder är mer styrda av ekonomi än opinion men viss påverkan
finns.

0
0

44. Om ”graddagar jämfört med ett normalår” förändras..
a. .. hur förändras mängden tillgängliga pelletsråvaror?
Om man vet att det ska bli en lång och kall vinter så skulle man kunna
såga så man får mera spån.
b. ...hur förändras råvarupriset?
Om pelletsen tar slut, då kan råvaruleverantörerna passa på att höja
priset. Är det kallt blir det dyrt.
c. …hur förändras produktionskostnaden?
Detta skulle kunna ge viss påverkan då elpriset påverkas.
d. …hur förändras effektiviteten i marknadsföring?
Om det är en kall vinter kan de passa på att slå värmepanne-sidan på
fingrarna.
e. ...hur förändras efterfrågan på pellets från mindre
kunder?
Om det blir kallt måste man elda mycket mer pellets så stark
förändring.
f. ...hur förändras efterfrågan på pellets från större
kunder?
Om det blir kallt måste man elda mycket mer pellets så stark
förändring.
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Kort sammanställning av bedömningen av relationen mellan de variabler policyforskaren Lars
Zetterberg kompletterade med (dvs. som den externa expertgruppen inte behandlade)
1. Om ”Priset på alternativa bränslen/energibärare”
förändras.
a. ...hur förändras priset på utsläppsrätter i EU ETS?
EUA-pris styrs idag inte av biobränslepriser utan av skillnaden i pris
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mellan gas och kol.
b. ...hur förändras gröna elcertifikatens inverkan på
elproduktionskostnaden?
Relativt stark koppling mellan pris på pellets och pris på elcertifikat.
2. Om prisskillnaden mellan pellets och alternativen p.g.a.
styrmedel med förutbestämd nivå förändras..
k. …hur förändras priset på utsläppsrätter i EU ETS?
l. …hur förändras gröna elcertifikatens inverkan på
elproduktionskostnaden?

2

0

1

3. Om ”priset på utsläppsrätter i EU ETS” förändras..
a. ..hur förändras pris på alternativa
bränslen/energibärare?
ETS har nästan ingen betydelse i förhållande till elcertifikat och CO2skatt
b. ... hur förändras opinionen för biobränslen?

0

4. Om ”gröna elcertifikatens inverkan på elproduktionskostnaden”
förändras..
a. hur förändras mängden tillgängliga råvaror?

0

c. hur förändras pris på alternativa
bränslen/energibärare?
d. hur förändras hastigheten för tekn.utv. av
användning (nya pannor, ny teknik etc. för
pellets?
e. ..hur förändras opinionen för biobränslen?
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b. … hur förändras gröna elcertifikatens inverkan på
elproduktionskostnaden?
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6. Om ”efterfrågan på pellets från mindre kunder” förändras..
a. .. hur förändras prisskillnad p.g.a. fixa styrmedel?
Efterfrågan styr pelletspriset
b. ... hur förändras pris på utsläppsrätter EU-ETS?

2

0

b. hur förändras produktionskostnaden?

5. Om ”Opinionen för biobränslen” förändras..
a. .. hur förändras prisskillnaden mellan pellets och
alternativen p.g.a. styrmedel med förutbestämd nivå?
Negativ opinion kan ha viss påverkan, men inte en förstahandseffekt
a. ...hur förändras priset på utsläppsrätter i EU ETS?
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EUA priset styrs ej av biobränslen
c. ..hur förändras pris på gröna elcertifikat?
Pelletspriset styr elcertifikatpriset.

2

7. Om ”efterfrågan på pellets från storsskaliga kunder” förändras..
a. .. hur förändras prisskillnad p.g.a. fixa styrmedel?
b. ... hur förändras pris på utsläppsrätter EU-ETS?
c. ..hur förändras pris på gröna elcertifikat?

0

8. Om ”mängd tillgängliga råvaror” förändras..
a. ... hur förändras pris på utsläppsrätter i EU-ETS?
EUA-pris styrs idag inte av biobränslepriser utan skillnaden i pris
mellan gas och kol.
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9. Om ”mängd nya råvaror” förändras.
a. ..hur förändras pris på utsläppsrätter EU-ETS?
EUA-pris styrs idag inte av biobränslepriser utan skillnaden i pris mellan
gas och kol.
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10. Om ”skillnader i byggnadens energiprestanda med pellets och
alternativa uppvärmningsalternativ ” förändras..
a. ..hur förändras pris på utsläppsrätter EU-ETS?
Byggsektorn är stor. Minskade CO2-utsläpp från EU:s byggnader skulle
påverka priset på EUA.

0

1

2

3

0

11. Om ”konkurrens om råvaran” förändras..
a. ..hur förändras prisskillnad p.g.a fixa styrmedel?
Direkt koppling mellan tillgång och pelletspris. Och mellan pelletspris
och fixa styrmedel.
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12 Om ” effektiviteten i branschsamarabeten” förändras..
a. ... hur förändras pris på utsläppsrätter EU-ETS?
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13. Om ” förändras hastigheten för tekn.utv. av användning (nya
pannor, ny teknik etc. för pellets” förändras..
a. .. hur förändras pris på utsläppsrätter EU-ETS?

0

1

2

3

2

3

0

b. ..hur förändras pris på gröna elcertifikat?
Stark koppling mellan pelletspris och elcert. Men tekniken påverkar
inte råvarupriset, därför liten påverkan
14. Om ” hastigheten för teknikutveckling av alternativa
uppvärmningstekniker” förändras..
a. ...hur förändras prisskillnad p.g.a. fixa styrmedel?
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Om alt uppvärmningstekniker blir billigare minskar
efterfrågan på pellets. Det påverkar pellets fördelar
relativt CO2-skatt
b. .. hur förändras pris på utsläppsrätter EU-ETS?
15 Om ” opinionen för biobränslen” förändras..
a. ...hur förändras prisskillnad p.g.a. fixa styrmedel?
Negativ opinion kan ha viss påverkan, men inte en förstahandseffekt
b. ...hur förändras pris på utsläppsrätter EU-ETS?
c. ...hur förändras pris på gröna elcertifikat?

0
0
0

1
1

2

3

1

16. Om ” andel stadsbor” förändras..
0
a. .. hur förändras prisskillnad p.g.a. fixa styrmedel?
0
För folk på landet kan motiven att använda pellets vara högre eftersom
det även påverkar sina kostnader

1

2

3

17. Om ”efterfrågan på träråvaror/papper/massa” förändras..
a. ..hur förändras pris på gröna elcertifikat?

1

2
2

3

0

Kort sammanställning av bedömningen av relationen mellan de variabler forskargruppen
bakom denna studien kompletterade med (dvs. som den externa expertgruppen inte
behandlade)
1. Om ”skillnader i byggnadens energiprestanda med pellets och
0
1
2
alternativa uppvärmningsalternativ ” förändras..
a. ..hur förändras konkurrens om råvaran?
1
Om pellets skulle falla bättre ut i en jämförelse skulle det kunna leda
till ökad efterfrågan av pellets vilket skulle kunna ge ökad konkurrens
om råvaran eller mindre om faller sämre ut. Lite oklart om direkt eller
indirekt.
b. ..hur förändras effektiviteten i marknadsföring?
2
Om pellets skulle falla bättre ut än idag skulle marknadsföringen kunna
få större genomslag.
c. ..hur förändras effektiviteten i branschsamarbeten?
1
Gynnsammare situation för pellets skulle kunna initiera ett ökat
branschsamarbete.
d. ...hur förändras efterfrågan på pellets från mindre
1
kunder?
Om pellets faller bättre ut skull det kunna leda till ökad efterfrågan
från mindre kunder. Frågan dock om direkt eller indirekt.
e. ...hur förändras efterfrågan på pellets från större
0
kunder?
Marginell påverkan
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2. Om ”kapacitetsutnyttjandet i industrin” förändras..
a. .hur förändras mängden tillgängliga råvaror?
Kapacitetsutnyttjandet förändrar efterfrågan på råvaror men är inte
det enda som påverkar detta.
b. ..hur förändras råvarupriset?
Kan ha liten påverkan på råvarupriset. Direkt eller indirekt dock frågan.
3. Om ”tillgången till god infrastruktur” förändras..

IVL rapport B2185

0

2
2

3

2

3

1
0

a. ..hur förändras pelletskvaliteten?
Hur leverans och lagring sker kan påverka pelletskvaliteten.
b. ...hur förändras efterfrågan på pellets från mindre
kunder?
Om bättre möjlighet till leveranser kan detta öka efterfrågan.
c. ...hur förändras efterfrågan på pellets från större
kunder?
Med t ex större hamnar eller tillgång till hamnar kan detta påverka
efterfrågan från större kunder.

1

2
1
2

4. Om ” effektiviteten i marknadsföring” förändras..
a. ..hur förändras opinionen för biobränslen?
Marknadsföring påverkar opinionen för biobränslen.
b. ...hur förändras efterfrågan på pellets från mindre
kunder?
Med ett större genomslag för marknadsföringen ökar efterfrågan från
nya små kunder (befintliga kunder efterfråga kanske inte mer dock).

0
1

5. Om ” effektiviteten i branschsamarbeten” förändras..
a. …hur förändras pelletskvaliteten?
Skulle kunna ha viss påverkan på pelletskvaliteten.
b. .. hur förändras effektivitet i marknadsföring?
Med effektivare samarbete kan gemensamma lösningar tas fram och
göra lättare utforma bra marknadsföring som får större genomslag.
c. ..hur förändras hastigheten för tekn.utv. av
användning (nya pannor, ny teknik etc. för pellets)?
Skulle kunna ha viss påverkan på utvecklingen av nya pannor t ex
lättare anpassa till rätt kvalitet.
d. ...hur förändras efterfrågan på pellets från mindre
kunder?
Skulle kunna ha viss påverkan på efterfrågan från mindre kunder t ex
genom nya paketlösningar som gör pellets attraktivare.

0

6. Om ”hastigheten för tekn.utv. av användning (nya pannor, ny
teknik etc. för pellets” förändras..
c. ... hur förändras effektiviteten i marknadsföring?
Lättare att marknadsföra och få genomslag för bättre pannor.

0
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d. ... hur förändras hastigheten för teknisk utveckling av
alternativa uppvärmningstekniker?
Skulle kunna ha viss påverkan, t ex om utvecklar bättre pelletspannor
finns incitament att utveckla bättre värmepumpar.
e. ...hur förändras efterfrågan på pellets från mindre
kunder?
Förekomsten av bättre pannor skulle kunna göra fler små kunder
intresserade av att använda pellets så viss påverkan.

1

1

7. Om ”hastigheten för teknikutveckling av alternativa
uppvärmningstekniker” förändras..
c. ...hur förändras skillnader i energiprestanda mellan olika
uppvärmningstekniker (t ex i byggregler)prestanda?
Om t ex värmepumpar utvecklas kan skillnaden mot pelletspannor bli
ännu större.
d. ..hur förändras effektiviteten i marknadsföring?
Om pelletspannorna blir bättre kan det vara lättare att få genomslag
för marknadsföringen kring pellets.
e. ...hur förändras efterfrågan på pellets från mindre
kunder?
Bättre pelletspannor skulle kunna göra att fler små kunder blir
intresserade av att använda pellets så viss påverkan.

0

8. Om ”andel stadsbor” förändras..
b. ...hur förändras hastigheten för tekn.utv. av
användning (nya pannor, ny teknik etc. för pellets)?
Fler invånare i staden ökar incitamenten att utveckla pannor som
passar i stadsmiljö.
c. ... hur förändras opinionen för biobränslen?
Generellt skulle opinionen för biobränsle kunna påverkas lite av var
man bor.
d. ...hur förändras efterfrågan på pellets från mindre
kunder?
Efterfrågan bör kunna påverkas om större invånarantal i städerna.

0
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