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Förord 
E2B2 Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende är ett program där 

akademi och näringsliv samverkar för att utveckla ny kunskap, teknik, produkter och tjänster. 

I Sverige står bebyggelsen för cirka 35 procent av energianvändningen och det är en samhälls-

utmaning att åstadkomma verklig energieffektivisering så att vi ska kunna nå våra nationella 

mål inom klimat och miljö. I E2B2 bidrar vi till energieffektivisering inom byggande och 

boende på flera sätt. Vi säkerställer långsiktig kompetensförsörjning i form av kunniga 

människor. Vi bygger ny kunskap i form av nyskapande forskningsprojekt. Vi utvecklar 

teknik, produkter och tjänster och vi visar att de fungerar i verkligheten.  

I programmet samverkar över 200 byggentreprenörer, fastighetsbolag, materialleverantörer, 

installationsleverantörer, energiföretag, teknikkonsulter, arkitekter etcetera med akademi, 

institut och andra experter. Tillsammans skapar vi nytta av den kunskap som tas fram i 

programmet.  

KPI2030: Utveckling av nyckeltal och indikatorer för hållbara fastigheter är ett av projekten 

som har genomförts i programmet med hjälp av statligt stöd från Energimyndigheten. Det har 

letts av Mälardalens Högskola och har genomförts i samverkan med Akademiska Hus, AMF 

Fastigheter, Atrium Ljungberg, Einar Mattsson, Faberge, Fastighetsägarna Stockholm, 

Hemsö Fastigheter, Hufvudstaden, Humlegården fastigheter, Kungsleden, Riksbyggen, 

SGBC, Skandia Fastigheter, Statens Fastighetsverk, Stockholm Stad, Wallenstam och 

Vasakronan. Aktiviteterna har även stötts av forskare från Luleå Tekniska Universitet och 

University of Richmond. Senare tillkomna deltagare på workshops har varit 

hyresvärdsrepresentanter från Folksam, Vacse med flera. Utöver det har hyresgäster från 

många olika organisationer deltagit. 

Projektet syftar till att utveckla nya nyckeltal och indikatorer som stärker hyresvärdens och 

hyresgästens dialog om långsiktigt hållbara och energieffektiva fastigheter. Studien stödjer 

den svenska fastighetsbranschen i arbetet med att förbättra sina fastigheters beskaffenhet och 

utnyttjande. 

Stockholm, 2018-01-31  

Anne Grete Hestnes, 

Ordförande i E2B2 

Professor vid Tekniskt-Naturvetenskapliga Universitet i Trondheim, Norge 

Rapporten redovisar projektets resultat och slutsatser. Publicering innebär inte 

att E2B2 har tagit ställning till innehållet. 
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Sammanfattning 
 

Projekt KPI2030: Utveckling av nyckeltal och indikatorer för hållbara fastigheter ger en insikt 

i till vilken grad kommersiella och publika hyresgäster är intresserade av olika hållbarhets-

områden, hur de vill kommunicera med sin hyresvärd samt i vilken omfattning de är beredda 

att engagera sig i hyresvärdens hållbarhetsinitiativ. Projektet initierades av fastighets-

branschen genom Stockholm Stads Forum för Hållbara Fastigheter och har haft som mål att 

utveckla nya nyckeltal och indikatorer som stärker hyresvärdens och hyresgästens dialog om 

långsiktigt hållbara och energieffektiva fastigheter.  

 

Projektet har teoretiskt byggt på tjänstelogik som fokuserar värdeskapande genom 

resursintegrering mellan aktörer. Studien expanderar tankarna bakom gröna hyresavtal och 

betonar behovet av följa ‘triple-bottom line-thinking’ (som inrymmer miljö-, social och 

ekonomisk hållbarhet utifrån ett systemperspektiv) när hyresvärd och hyresgäst skall arbeta 

för hållbara fastigheter. Ett stort antal fastighetsbolag med hyresgäster har deltagit i studien 

som har rymt intervjuer, workshops och en större enkät till hyresgäster. Studien har i 

huvudsak haft kommersiella (kontor, lokaler, butiker osv.) och publika hyresgäster (skolor, 

museer, vårdinrättningar osv.) som utgångspunkt och den har identifierat sju områden 

(kommunikation, byggnaden, energi, vatten, avfall, infrastruktur och well-being) som alla har 

fått utvecklade nyckeltal och indikatorer som bidrar till att hyresvärden och hyresgästen kan 

genomföra ett gemensamt hållbarhetsarbete.  

 

Projektet redogör för i vilken omfattning hyresgäster är intresserade av vart och ett av de sju 

områdena, vilka som är dess huvudsakliga nyckeltal och indikatorer samt vilken affärsnytta 

de kan förväntas ge. Studien ger även belägg för att ett hållbarhetsarbete bör inledas med de 

hyresgäster som har en egen hållbarhetsstrategi samt där hyresvärden och hyresgästen har en 

god affärsrelation. 

 

 

 

Nyckelord: Nyckeltal, Indikator, Hållbarhet, Energi, Mätning och Uppföljning 
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Summary 
”KPI2030: Sustainable KPIs and indicators for facilities” is a project exploring to what extent 

commercial and public tenants are interested in sustainability related to their facilities (i.e., 

offices, warehouses, stores, and so forth). The project did also investigate how tenants want to 

communicate with their landlord and the extent to which they are prepared to engage in the 

landlord’s sustainability initiatives. The results will guide landlords in their future work and 

interaction with tenants. The project was initiated by the real estate industry through the 

‘Stockholm Stads Forum för Hållbara Fastigheter,’ and it has resulted in key performance 

indicators (KPIs) that are developed to strengthen the landlord-tenant dialogue when it comes 

to sustainable and energy efficient facilities.  

 

The project has applied a service-dominant logic perspective which is based on a theory that 

focuses on value creation through resource integration between actors. The study expands the 

idea behind green leases and emphasizes the need to follow triple-bottom-line thinking (which 

includes environmental, social and economic sustainability) from a system perspective when 

the landlord and tenant collaborate for sustainable facilities. The project involved a large 

number of real estate companies and their tenants. The study included interviews, workshops, 

and a tenant survey. The focus was mainly commercial tenants (offices, warehouses, shops, 

etc.) and public tenants (schools, museums, hospitals, etc.).  

 

The results include seven identified areas (communication, building, energy, water, waste, 

infrastructure, and well-being), all of whom have been given KPIs that support the landlord 

and tenant in their mutual sustainability work. The report describes the extent to which 

tenants are interested in each of the seven areas, the KPIs that are related to these seven areas, 

and what business benefits the landlord and the tenant expect from the KPIs, as well as how 

the tenants’ relationship with the landlord affect the sustainability goals. The study also 

provides evidence that strategic sustainability activities should be initiated with tenants who 

have a sustainability strategy and where the landlord and tenant have a working business 

relationship. 

 

 

 

Keywords: Key Performance Indicator, Sustainability, Energy, Measurement, Control and 

Auditing 
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1 Inledning och bakgrund 

Målet med KPI2030: Framtidens Hållbara Fastigheter (kallat KPI2030 fortsättningsvis) har 

varit att utveckla nya nyckeltal och indikatorer som stärker hyresvärdens och hyresgästens 

dialog om långsiktigt hållbara och energieffektiva fastigheter i framtiden. Fokus har därför 

varit att utgå ifrån både hyresvärdens och hyresgästens perspektiv gällande förvaltningsfasen 

(dvs. när fastigheten brukas). I projektet deltog därför både representanter för hyresvärdar och 

hyresgäster i workshopar. Vidare skickades en större hyresgästenkät ut från hyresvärdar med 

kommersiella eller offentliga hyresgäster. Resultatet presenteras i denna rapport som inne-

håller dels nyckeltal och indikatorer som idag kan tas fram genom att mätas och jämföras, och 

dels sådana som med rådande teknik svårligen fångas men som i framtiden kan bidra till 

hållbara fastigheter och som kan erbjuda hyresgästen värde. Studien undersökte även vilka 

hållbarhetsområden som hyresgästerna fann intressanta. Resultaten indikerar hyresgästernas 

nuvarande intresse för hållbarhetsfrågor, vilken relation de har med sin hyresvärd, hur de vill 

interagera med sin hyresvärd samt i vilken grad de kan tänka sig engagera sig i hållbarhets-

initiativ – uppgifter som bör ligga till grund i det fortsatta hållbarhetsarbetet. 

Projekt KPI2030 hade som mål att presentera nyckeltal och indikatorer för hållbarhet som kan 

användas i dialogen hyresvärd-hyresgäst. Visionen är att både hyresgästerna och hyresvärden 

(inkl. finansiärer, anställda, leverantörer) ska öka sitt hållbarhetsengagemang samt att 

stimulera utvecklingen och användningen av innovativa lösningar för kontinuerlig mätning 

och uppföljning av hållbarhetsrelaterade aspekter. Projektet utgick ifrån morgondagens 

möjligheter och kopplade dessa till dagens visioner och strategiska mål. Utgångspunkten var 

att gå bortom hyresvärdarnas perspektiv och även inkludera hyresgästernas perspektiv då 

forskning visar att nyckeltal behöver anpassas efter den som skall använda dem (Brunklaus, 

Malmqvist & Baumann, 2009). Denna skrift är därmed riktad till hyresvärdar och presenterar 

nyckeltal och indikatorer som är användbara för hyresgästen och som därmed blir värdefulla 

i dialogen mellan hyresvärd och hyresgäst. För att bidra till detta värde – och därigenom 

stimulera till hållbara och energibesparande lösningar – behöver nyckeltalen och indikator-

erna följa en affärslogik som gör hållbarhetsinitiativ intressanta för både hyresvärd och 

hyresgäst. Vi presenterar därför även vad vi inom projektet benämnt en hållbar affärslogik 

och dess komponenter. Projektet har rymt sju identifierade områden för framtidens hållbara 

fastigheter och vi lägger extra vikt på de delar som relaterar till energi i denna rapport.  
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2 Genomförande 

För att utveckla nyckeltalen och indikatorerna genomfördes flera delprojekt som stödes av 

sentida forskningsresultat om byggnader och energi, organiserat hållbarhetsarbete, smarta 

städer m.m. Först initierades utvecklingsfasen där forskarna genomförde intervjuer och 

workshops med hyresvärdarna om pågående hållbarhetsarbeten. Detta följdes av en 

valideringsfas där workshops genomfördes med kommersiella och offentliga hyresgäster för 

att fånga deras perspektiv. Detta avslutades med en verifieringsfas där en webbenkät 

genomfördes för att undersöka kommersiella och offentliga hyresgästers arbete med 

hållbarhetsfrågor, deras olika intressenter, hur de såg på relationen med hyresvärden samt vad 

de prioriterade i relationen med hyresvärden. Slutligen genomfördes en workshop med 

hyresvärdarna som fick reflektera över det preliminära resultatet och därmed även initiera 

planeringen för hur resultaten kan implementeras.  

Då projektet haft ett tydligt fokus på framtida nyckeltal och indikatorer för användning i 

relationen mellan hyresvärd och hyresgäst har även affärsnyttan med nyckeltalen och 

indikatorerna bedömts. Enkäten har, förutom att undersöka omfattningen av intresset för olika 

hållbarhetsområden, gett indikationer på vilken nytta eller vilket värde hyresgästerna 

tillskrivit olika faktorer och därmed också deras potentiella affärsnytta samt vilken form av 

affärsnytta det är. I analysen av affärsnytta användes medelvärdet av variablerna för en 

uppskattning av potentialen. Enkäten använde genomgående på en femgradig skala från 1) 

Jag håller inte alls med till 5) Jag håller fullständigt med. I resultatet sågs 4 och 5 som ett 

reellt hyresgästintresse för den aktuella frågan. Genom studien återkom att hyresgästerna kan 

indelas i tre grupper utifrån att de har ett (i) ointresse, (ii) visst intresse och (iii) stort intresse 

för hållbarhet. Denna tredelade indelning har sedan använts för att ta fram hyresgäststyper (A, 

B och C) genom en klusteranalys som identifierar grupper och typer av hyresgäster. Notera att 

en specifik hyresgäst som tillhör hyresgästtyp A för ett identifierat område (t.ex. vatten) inte 

nödvändigt tillhör hyresgästtyp A för ett annat område (t.ex. avfall); en specifik hyresgästs 

intressen för olika områdena kan med andra ord variera. I analysen har vi inte heller fastslagit 

typ A som ”bättre” än typ B eller C; hyresgäststyperna har bara olika kombinationer av 

drivkrafter och intressen där typerna är rangordnade efter den totala summan av intressena.  

2.1 Klusteranalys för hyresgäststyper 

Studien har haft organisationer som analysobjekt, inte enskilda anställda. Frågorna var 

därmed ställda så att respondenterna svarade som representanter för sina organisationer, inte 

utifrån sina egna (privata) perspektiv. För att hantera de olika gruppernas intressen har vi 

förutom att ange medelvärden samt standardavvikelser (en beskrivning av hur stor 

spridningen är på svaren) använt oss av k-means klustring. Detta är en metod som numeriskt 

tillåter hantering av större datamängder för att urskilja likartade grupperingar. Fördelen är att 
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klustring tillåter oss att iaktta mönster som går igen i större 

grupper. Nackdelen är att metoden kräver att den som 

genomför analysen specificerar antal kluster i förhand, 

vilket i detta projekt har gjorts utifrån de tre 

hyresgäststyper (och nivåer av hållbarhetsintresse) som 

tidigare diskuterats. I våra redovisningar av olika 

hyresgäststypers grupperingar har vi använt oss av en 

färgkodning (se figur bredvid): mörkgrönt tolkas som mycket viktigt (mycket positivt), 

ljusgrönt viktigt (positivt), gult delvis viktigt (neutralt), orange mindre viktigt (mindre 

positivt) och rött inte alls viktigt (negativt). 

2.2 En omfattande hyresgästsenkät 

Enkäten var omfattande – den innehöll över 130 frågor – och den distribuerades via e-post till 

de deltagande hyresvärdarnas kommersiella och offentliga hyresgäster. Totalt mottogs 4.635 

hyresgästsuppgifter av de deltagande hyresvärdarna av vilka 541 hyresgäster svarade. Detta 

ger en svarsfrekvens på 11,6%. Vid en rensning av e-postadresserna kvarstod 3.614 full-

ständiga uppgifter av vilket 374 ‘studsade’ (e-postadressen hade ingen mottagare). Detta 

innebar att 16,7% av de 3.240 hyresgäster som mottog inbjudan svarade – ett gott utfall för 

en så omfattande enkät som KPI2030s. Inbjudan till webbenkäterna hade Mälardalen 

Högskola som avsändare och där det framgick vilken hyresvärd som stod för kontakt-

uppgifterna. Utfallet på enkäten har en sammansättning enligt Bilaga A. De som svarade har 

generellt en hög utbildning, i medel 13 års arbetslivserfarenhet, och var i huvudsak anställd 

eller ägare. De studerade organisationerna hade i snitt haft den aktuella hyresvärden i 11 år 

och för 38% var denna hyresvärd den enda de hade. En övervägande majoritet av de svarande 

organisationerna var tjänsteorganisationer (73%) och deras hållbarhetstänk manifesteras 

främst fram i deras mål och visioner, men det var färre som hade hållbarhet som en integrerad 

del av sitt erbjudande eller som en konkurrensfördel. Detta är värt att beakta gällande 

hyresgästernas syn på affärsnytta. 

2.3 Nyckeltal och indikatorer 

De nyckeltal och indikatorer som presenteras och diskuteras i denna skrift är av olika 

karaktär. Nedan följer en genomgång av olika synsätt och beskrivningar med fokus på hur 

projektet ser på och använder begreppen nyckeltal och indikatorer. Projektets användning av 

begreppen är baserade på teoretiskt och praktiskt etablerade samhällsvetenskapliga metodiker 

som används av t.ex. Socialstyrelsen och Naturvårdsverket. Nyckeltal är när valda värden 

ställs i förhållande till varandra. Indikatorer är i svenskt språkbruk, till skillnad från 

nyckeltal, både ett sätt att redovisa mätningar samt leda och strukturera kunskapsgenerering 

med ett givet mål. En indikator visar därmed ett tillstånd, baserat på en önskad riktning och 

mål; hur viktigt och angeläget en viss aspekt är för en viss grupp intressenter? Indikatorer kan 

därmed påvisa vad som är eftersträvansvärt och hur väl ett mål är uppnått, samt möjliggöra 
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uppföljning och åtgärder kopplat till ett specifikt mål. Således kan en hållbarhetsindikator 

vara ett sätt för hyresvärden att uttrycka sina värderingar, normer och prioriterade områden 

för de parter som använder indikatorerna. Nyckeltal och indikatorer är dock tätt samman-

länkade i och med att en indikator ofta kräver att olika aspekter av en verksamhet eller ett 

beteende mäts och sätts i förhållande till andra mått. Nyckeltal ger därmed en delförklaring 

till en indikators utfall beroende på sammansättning.  

Det finns många olika benämningar av indikatorer och vi har i denna studie i huvudsak 

fokuserat fem typer av indikatorer: 

▪ En strukturindikator fokuserar de resurser som en organisation har till sitt 

förfogande, t.ex. lokaler, utrustning, personal, kompetens, riktlinjer och avtal, samt 

andra påverkbara förutsättningar för verksamheten.  

▪ Processindikatorer bygger på mätning av de aktiviteter som utförs kontinuerligt; dels 

vad som görs, dels hur de genomförs (dvs. både kvantitet och kvalitet i aktiviteter).  

▪ Medan processindikatorn fokuserar på kvalitén i det som utförs använder 

produktivitets- och effektivitetsindikatorer flera mått för att utreda hur effektivt 

resurser används med avseende på ett mål.  

▪ Resultatindikatorer visar till vilken grad som målet nås eller vilken grad av förändring 

som tidsmässigt är uppnått, dvs. det innefattar olika typer av resultat där samtliga är 

kopplade till ett mål eller önskvärd riktning som organisation formulerat.  

▪ Slutligen finns utvecklingsindikatorer som är förslag till indikatorer som i dagsläget 

inte mäts eller kan mätas. I praktiken handlar det ofta om att det inte går att mäta på 

ett fullvärdigt sätt utifrån organisatoriska, tekniska och ekonomiska förutsättningar.  

2.4 Sätta gemensamma mål 

De mål som utvecklas och kopplas till indikatorer kan sättas utifrån institutionella aspekter 

och institutionell logik som kan delas in i tre områden (Scott, 2014); regleringar (”vad som 

måste göras”), normer (”vad som bör göras”) eller kulturella och kognitiva aspekter (”vad 

som görs eller kan göras”). Mål kan formuleras baserat på rådande regleringar som lagar, 

förordningar och föreskrifter t.ex. ”hur något ska vara” men de formuleras med fördel mer 

med en framåtblickande riktning ”hur något ska bli” eller “hur kan något bli”. 

Förväntningarna bör kopplas till såväl regional, nationell och internationell nivå. De kan 

också kopplas till formella certifieringar (där ett visst resultat kan avgöra om en certifiering 

eller ett medlemskap kommer uppnås eller behållas). Slutligen kan mål också kopplas till 

kollektivt uttalade och outtalade kulturella och kognitiva uppfattningar om hur man vill göra 

något, på vilket sätt något utförs eller vad som kan göras. Teorier om begränsad rationalitet 

(Simon, 1947) och ‘double-loop learning’ (Argyris & Schön, 1978) har lyft problematiken 

med att de som ingår i organisationer inte alltid har de kunskaper, tankesätt, eller den praktik 

som krävs för ett optimalt tillvägagångssätt. Förändringar kräver därför både 
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utbildningsinsatser och att nya vanor socialiseras (Nonaka & Takeuchi, 1995) så att den blir 

institutionaliserad.  

2.5 En hållbar affärslogik 

Projektet har byggt på triple bottom line (TBL) thinking där synen på hållbara fastigheter fått 

innefatta ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet (Elkington, 1997). Då studien utgått 

ifrån kommersiella och offentliga hyresgäster (t.ex. kontor, lager och skolor) inbegriper frågor 

gällande ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet hur fastigheten och de verksamheter 

som bedrivs i dessa lokaler påverkar och påverkas av strategier, mål och initiativ från både 

hyresvärd och hyresgäst. Genom att utforma nyckeltal och indikatorer lyfts hållbarhetsfrågan 

(Caritte, Acha & Shah, 2015) och hyresvärden samt hyresgästen kan få gemensamma 

målbilder att arbeta emot (cf. Morsing & Schultz, 2006).  

En av de mest inflytelserika vetenskapliga artiklarna (Vargo & Lusch, 2004) inom 

företagsekonomi de sista decennierna beskriver att företag skall fokusera det potentiella värde 

de kan skapa tillsammans med kunden genom de varor och tjänster de erbjuder snarare än att 

fokusera den nytta företaget själv anser de levererar genom sin produkt. Forskarna beskriver 

att förr har företag och forskare fokuserat ‘value-in-exchange’, dvs. arbetat hårt med sin 

produkt som bärare av ett förbestämt inbyggt värde. Genom att istället fokusera kundens 

‘value-in-context’ – vad upplever kunden som värde i användning – blir det materiella mindre 

viktigt och det som kunden kan åstadkomma (t.ex. i en lokal) mer viktigt (Vargo & Lusch, 

2016). Detta synsätt har beskrivits som tjänstelogik (service-dominant logic) (Lusch & Vargo, 

2014) och den snabba teoretiska utvecklingen inom detta område matchas av fler och fler 

företag som anammar dessa idéer och som aktivt försöker förstå hur de skall kunna utveckla 

sina verksamheter för att hjälpa kunden att skapa värde och därmed kunna fortsätta verka på 

en marknad. När det gäller att föreslå hållbara förändringar bör man därför inte bara utreda 

den objektiva (ekonomiskt mätbara) nyttan som en hållbarhetsinsats ger, utan även det 

subjektivt upplevda värdet.  

Vid en översyn av forskning om hållbarhet är det svårt att få en enhetlig bild av dess effekter 

(Aguinis & Glavas, 2012). Detta beror dels på att de flesta forskningsstudier fokuserar en 

enskild hållbarhetsåtgärd (t.ex. effekten av att lägga handdukar på badrumsgolv i hotell vid 

önskemål om byte), dels att det är svårt att få en enhetlig bild av kunderna då de spänner från 

positiva kunder till de som misstror organisationers hållbarhetsinitiativ som ‘greenwashing’. 

Vi kan dock förvänta oss att många organisationer måste öka sitt hållbarhetsarbete för att 

uppfylla framtida lagar och krav samt att andelen medvetna kunder ökar.  

Projektet har bedömt på vilket sätt nyckeltal och indikatorer kan kopplas till olika affärs-

mässiga skäl, både baserat på insamlad data och utifrån andra forskares publicerade studier. 

Ur ett affärsperspektiv brukar de nytto- och värdeeffekter ett företag kan basera sina 

erbjudanden på främst kopplas till två aspekter – kostnadsbesparing eller differentiering. 

Kostnadsbesparingar är många gånger kopplat till effektiviseringar där nyttan således 
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beskrivs i termer av ekonomiska incitament som genom förändringar i aktiviteter möjliggör 

bibehållen eller ökad produktion men till mindre kostnad eller resursåtgång, t.ex. av välskötta 

fastigheter med gott inneklimat vilket därmed ger ökad produktivitet (MacNaughton et al., 

2017), färre missnöjda hyresgäster med minskade kostnader för tekniker som behöver 

avhjälpa felen (Atkin & Brooks, 2015). Differentiering avser en utveckling mot unika och 

svårkopierade aspekter i både affärsprocesser och kunderbjudanden. Differentiering kan 

innefatta varumärkesaspekter, etiska och moraliska värderingar, unika möjligheter att erbjuda 

kunder och intressenter att skapa värde tillsammans (Ulaga & Reinartz, 2011). Det finns dock 

flera affärsmässiga skäl att införa hållbarhetsaktiviteter – varav ett är lärande och därigenom 

innovationsförmåga (Cohen & Levinthal, 1990). Innovation är många gånger resultatet av att 

proaktiva, otåliga och nyfikna kunder kommer med idéer och företag måste ha förmåga att 

fånga upp detta (Pesämaa et al., 2013). Hyresgäster med kunskap om hållbarhet kan inspirera 

hyresvärden så att tekniker, tjänster och procedurer utvecklas för att senare spridas vidare till 

andra hyresgäster. Slutligen finns det även etiska och moraliska skäl för att göra gott utan att 

förvänta sig en direkt motprestation, något som brukar beskrivas som altruism (Rim et al., 

2016). 

Begreppet hållbar affärslogik kan både ses som ett resultat av och ett delmål med projektet. 

Att se hållbarhet och ansvarsfullt beteende som del av sin affärslogik är något som är viktigt 

för både offentliga och kommersiella organisationer. Detta lyfts av både forskare och 

praktiker, se t.ex. Global Reporting Initiatives (GRI, 2013, sidan 3) beskrivning: 

An ever-increasing number of companies and other organizations want to make their 

operations sustainable. Moreover, expectations that long-term profitability should go 

hand-in-hand with social justice and protecting the environment are gaining ground. 

These expectations are only set to increase and intensify as the need to move to a truly 

sustainable economy is understood by companies’ and organizations’ financiers, 

customers and other stakeholders.  

I projektet har det framkommit att hållbar affärslogik inte enkom kan fokusera på kortsiktiga 

lösningar utan att många insatser kräver tid för att ge effekt och bli lönsamma. Då målet med 

detta projekt har varit nyckeltal som kan användas i dialogen hyresvärd-hyresgäst i framtiden 

handlar det till stor del om att omvandla hyresvärdarnas kunskaper, mål och visioner till att 

bli förståeliga och applicerbara i hyresgästens kontext. En hållbar affärslogik bygger därmed 

inte på snabba lösningar och ett fokus på ekonomisk återbäring; det bygger på långsiktighet 

där ekonomisk lönsamhet endast är en aspekt parallellt med miljömässigt och mänskligt 

välbefinnande som uppfyller de svenska generationsmålen. 

Inom olika branscher kan det finnas olika ”logik” baserat på olika intressen och målsättningar, 

förförståelse, kunskap, rådande normer och gällande praxis (Reay & Hinings, 2009). Den 

institutionella logiken kan därmed studeras och förstås på olika nivåer. När organisationer i 

olika branscher interagerar kan skillnader i institutionella logiker ge spänningar vilket kan 



 

 

 

13 

KPI2030:  UTVECKLING AV NYCKELTAL OCH INDIKATORER FÖR H ÅLLB AR A F ASTIGHETER  

resultera i svårigheter gällande gemensamma strategier samt vilka mätningar, uppföljningar 

och utvärderingar som skall göras. En rådande logik utvecklas även över tid på grund av 

förändringar i omgivningen som t.ex. ny kunskap, teknik, lagar och regler. Den institutionella 

logiken kan därmed även påverkas genom utvecklande av gemensamma målsättningar, så 

som i gröna hyresavtal och vid utvecklandet av nyckeltal och indikatorer.  

Genom studien framkom både aktuella problemområden och möjligheter samt olika 

önskemål. Under fortlöpande träffar kondenserades dessa diskussioner till sju identifierade 

områden; kommunikation, byggnaden, energi, vatten, avfall, infrastruktur och well-being. 

Varje område kommer att presenteras var för sig även om de inte är några isolerade områden 

och arketyper (perfekta entiteter) utan de hänger ihop och påverkar varandra – dvs. flera av 

områdena har aspekter som överlappar varandra och som skulle kunna rymmas i flera 

identifierade områden.  

2.6 Kommunikation 

En grundförutsättning för att ett hållbarhetsarbete ska kunna ske i samverkan med hyresgäster 

är att det finns en kontinuerlig dialog (Ballantyne, 2004), varför det första identifierade 

området kommunikation är viktigt. Det är sedan länge känt att åtagande (så som en ömsesidig 

hållbarhetssträvan) och förtroende för den andra parten är tätt sammanlänkade (Aurier & 

N’Goala, 2010). Behovet att kontinuerligt kommunicera var också tydligt i våra workshops 

där hyresgäster beskrev att de märkte att deras hyresvärd hade en hög nivå när det gällde 

tekniskt kunnande men att hyresvärden ofta hade svårt att överföra denna kunskap med 

relevans för hyresgästens verksamhet. En god och kontinuerlig dialog är därför central och 

hyresvärdens NKI-undersökningar kan ge viss fingervisning om hur det står till med den 

rådande relationen.  

Enkäten visar vilka medier hyresgästerna 

föredrar (Bilaga B; Tabell B1) och med 

vilken frekvens hyresgästerna vill kom-

municera och bli informerade (Bilaga B; 

Tabell B2). När vi gjorde en klusteranalys (se 

figur bredvid) på dessa frågor så framstår 

Hyresgäst A som inriktad på en personlig 

relation medan hyresgäst B är mer individua-

listisk samt kan tänka sig tekniska lösningar som en digital informationstavla i fastigheten (se 

tidigare figur på sidan 9 för beskrivning av färgskalan). Alla tre hyresgäststyperna, inklusive 

hyresgäst C, föredrar personlig kontakt för kommunikation och epost för information. 

Traditionell interaktion verkar därmed vara att föredra.  

Behovet av en dialog har t.ex. nyligen påtalats av nätverket BELOK som nyligen startat 

workshops och ett fördjupningsområde ”Samverkan” (se www.belok.se/samverkan). Som det 

framgår av Tabell B2 så anser en majoritet av hyresgästerna att den nuvarande informations- 
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och kommunikationsfrekvensen är lagom, men de som avviker anser i huvudsak att det sker 

för sällan. Gröna hyresavtal stipulerar en fortlöpande dialog och enkäten visade att drygt en 

tredjedel av hyresgästerna tycker att gröna hyresavtal är intressant. 

2.6.1 Rådande relationskvalité 

För att få en känsla för hur starka de rådande affärsrelationerna är använde vi oss av en 

sentida teoretisk modell för relationskvalité (RQ). Modellen bygger på forskning om 

kommersiella relationer och utvecklades av forskare som testade modellen på brittiska företag 

(Jiang et al., 2016). Modellen beskriver 

relationskvalité utifrån: (i) kommunikation, 

(ii) långsiktig orientering, (iii) social 

tillfredsställelse och (iv) ekonomisk tillfreds-

ställelse. Resultaten presenteras i Bilaga B; 

Tabell B3. Vid en klusteranalys (se figur 

bredvid) framkommer det att en relativt stor 

andel hyresgäster som anser sig ha en 

långsiktig orientering och en god kom-

munikation med sin hyresvärd. Resultaten 

indikerar att det finns en god grund att bygga på. Frågan är dock om dessa hyresgäster också 

är beredda på att engagera sig tillsammans med sin hyresvärd?  

2.6.2 Hyresgästens engagemang 

För att se vilket intresse hyresgästerna har av 

att engagera sig i hållbarhetsfrågor om hyres-

värden gör det ställde vi en rad frågor som 

byggde på tidigare forskning om kundengage-

mang (Jaakkola & Alexander, 2014). Vi 

anpassade därför frågorna för att fungera för 

hyresgäster istället för kunder. Inget av svaren 

hade speciellt högt medelvärde, men vår 

klusteranalys tillåter att de huvudsakliga 

grupperingarna gällande engagemang fram-

kommer – där ungefär vart femte hyresgäst är 

intresserad av att engagera sig om hyresvärden 

gör det och där hälften förhåller sig ganska 

neutralt till att engagera sig i hållbarhetsfrågor med hyresvärden (se figur). 

2.6.3 Rollfördelning hyresgäst-hyresvärd 

Forskning om fastigheter har i dominerande grad en i huvudsak ekonomisk utgångspunkt, 

dvs. studier av relationen hyresvärd-hyresgäst är ovanliga. Våra workshops stärker denna bild 
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där det finns en tydlig gränsdragning mellan 

hyresvärdens och hyresgästens åtagande. Ett 

återkommande begrepp var rådighet – vad 

kan, bör och får hyresvärd respektive 

hyresgäst göra. För att förstå hur 

hyresgästerna ser på denna rollfördelning 

ställdes en grupp frågor om vad hyresgästen 

ansåg att de ansvarade för och vad som var 

hyresvärdens ansvar. Frågorna hade nu en 

annan skala som gick från +2: Helt 

hyresgästens ansvar, via 0: Lika mycket 

ansvar till -2: Helt hyresvärdens ansvar. 

Som det framgår av klusteranalysen (se 

figur bredvid) så lägger hyresgästerna en 

stor del av ansvaret för både byggnadens 

och lokalernas användning på hyresvärden. 

Det är dock positivt att det finns en enighet 

att energiförbrukningen är ett gemensamt ansvar. Det är dock endast det minsta klustret, 

hyresgäststyp A, som har en stor andel svar som visar på ett gemensamt ansvar. Initiativ som 

gröna hyresavtal där hyresvärd och hyresgäst gemensamt arbetar för hållbarhet kan dock 

påverka denna andel positivt. 

2.7 Byggnaden 

En förväntad central aspekt i projektet var byggnaden per se, dvs. hur byggnaden är utformad 

och dess olika kvalitéer. En hyresgäst beskrev att de satt i en modern byggnad som hade 

beaktat miljö och välbefinnande. Hyresgästen 

beskrev känslan som att ”man kan känna sig 

stolt när man kommer till jobbet”. Centralt är 

också att hyresgästen känner att byggnaden är 

anpassad för deras verksamhet – inte sällan 

genom symboliska element (logotyper, färg-

sättning med mer) som följer deras grafiska 

profil. Detta bekräftades av enkäten där 

anpassade respektive estetiskt tilltalande 

lokaler fick höga medelvärden, dvs. det 

ansågs viktigt att lokalerna var anpassade för 

deras verksamhet och har en god planlösning 

och i stil. Det är vidare vanligt att fastighets-

ägare miljöcertifierar sina byggnader och vi 

valde, på initiativ av deltagande hyresvärdar, 
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att även fråga hyresgästerna hur betydelsefullt miljöcertifiering var. Av de 541 hyresgäster 

som svarade på enkäten ansåg 22% att detta var mycket relevant – medelvärdet för hela 

gruppen var 3,3. Vid en klusteranalys av alla svar visade det sig dock att en ganska stor andel 

av hyresgästerna (55% för typ A) kunde ses som positiva till miljöcertifierade fastigheter (se 

figur).  

Många proaktiva hyresvärdar arbetar idag med livscykelanalyser (LCA) och livscykel-

kostnadsberäkningar (LCC) där det framgår att en nybyggd fastighet kommer med ett stort 

miljöavtryck – räknat både i energiavtryck och CO2-ekvivalenter (Sinha et al., 2007) – vilket 

reducerar argumenten för att byta ut äldre lokaler mot nyare. Under projektet har två 

hyresvärdsrepresentanter oberoende av varandra uttryckt: 

Den mest miljövänliga byggnaden är den vi inte behöver bygga! 

Förenklat är det så att ur miljösynpunkt är en ökad användning av befintliga lokaler är att 

föredra framför att bygga nya lokaler. När det gäller ett ökat utnyttjande av befintliga 

byggnader finns dock motsättningar mellan rådande standarder och certifikat samt en ökad 

användning. Certifieringar av byggnader, som t.ex. svenska Miljöbyggnad 3.0, inkluderar dels 

byggnadens energiprestanda (där nya byggmaterial och installationer har bättre prestanda) och 

dels byggnadens energianvändning. Då det gäller energianvändningen (som fastighetsel, 

uppvärmning och komfortkyla) är denna vanligtvis kopplad till använd yta (t.ex. Atemp) och 

den tar därmed begränsad hänsyn till antal brukare eller den tid som en byggnad brukas, där 

t.ex. de flesta kontor har en obefintlig användnings-

grad före kl. 7:00 och efter kl. 18:00 på vardagar samt 

på helger. I studien har hyresvärdar gett goda exempel 

på utökad användning av ytor, så som skolmatsalar 

som omvandlas till olika former av aktivitetsytor både 

under dagtid och kvällstid så som 

föreningsverksamhet och annat.  

Likaså diskuterades byggnaden och dess förvaltning 

kopplat till uppfyllnad av lagar och regler (t.ex. OVK 

och energideklarationer) i termer av förvaltnings-

kvalité där kvoten mellan de i tid uppfyllda lagstad-

gade kraven och inte uppfyllda kraven under de 

senaste fem åren beaktas. Studien har visat att den vanliga utgångspunkten för att diskutera 

byggnaden utifrån yta begränsar möjligheten att tänka hållbart och att den därför bör 

kompletteras med att ta hänsyn till antal personer (brukare) i byggnaden, dvs. användningen 

av lokalerna. Vidare är det positivt om både hyresvärden och hyresgästen gemensamt 

utvärderar hur effektivt byggnaden används över tid – det som en projektmedlem föreslagit 

som tidsvakans; dvs. hur stor del av tiden byggnaden de facto inte används och hur effektivt 
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fastighetens ytor används. Det senare avser ytvakans; finns det ytor som ej har någon använd-

ning men som skulle kunna användas för verksamheten alternativt andra resursbesparande 

eller resursgenererande aktiviteter. Genom att fokusera i vilken omfattning och hur en 

byggnad används – utifrån tidsintervall (t.ex. vardagar, vecka eller år) och tillgängliga ytor – 

kan hyresvärd och hyresgäst gemensamt förädla fastigheterna så att de används mer effektivt 

och därmed reducerar behovet av nybyggnation.  

2.8 Energi* 

Energi har varit ett bärande tema i studien och det är redan en hållbarhetsaspekt som är 

integrerad i rådande tankesätt, normer och regler. Utmaningen i storstäderna är att lyfta frågan 

om energi givet att den står för en mindre del av lokalkostnaderna i de centrala stadsdelarna 

där kvadratmeterhyran är hög. Lagen om energideklaration (2006:985) och gröna hyresavtal 

guidar till viss del hur energifrågan skall hanteras – i och med att det genomförs en energi-

kartläggning bör hyresgästerna informeras om vilka system som står för värme och kyla i 

lokalerna, allmän energiprestanda (samt eventuella brister eller föråldrad teknik), och en 

genomgång av potentiella åtgärder. När det gäller åtgärder är det en diskrepans mellan 

hyresvärdens tidshorisont – vilket med fördel bygger på livscykelanalyser (LCA) – och 

hyresgästernas kortare tidshorisont där en investering som i huvudsak främjar morgondagens 

hyresgäster sällan känns motiverande från hyresgästens perspektiv.  

Vår enkät indikerar att hyresgästerna önskar 

en generell kunskap om byggnadens tekniska 

installationer. Mätning och uppföljning av 

energi anses dock måttligt intressant (se 

Bilaga C; Tabell C1). Vid en genomgång av 

klusteranalysens olika hyresgäststyper finns 

en ansenlig mängd hyresgäster som finner det 

intressant att mäta och följa upp energiför-

brukningen (se figur bredvid). För hyres-

gästen är det framförallt verksamhetsel som 

bör mätas och redovisas medan fastighetsel 

bör vara en schablon utifrån hyresgästens hyrda yta, antal anställda eller en kombination av de 

båda. När vi granskar spridningen av intressen mellan de olika hyresgäststyperna finner vi att 

en dryg tredjedel har intresse av att få uppföljning av sin energiförbrukning och då framför 

                                                 
* Vi har i denna rapport använt begreppet energi följandes boverkets byggreglers (BFS 2011:6) definitioner inkluderat: 

- begreppet energianvändning som det som under ”normalt brukande under ett normalår behöver levereras till en byggnad (oftast 
benämnd köpt energi) för uppvärmning (Euppv), komfortkyla (Ekyl), tappvarmvatten (Etvv) och byggnadens fastighetsenergi (Ef)”  

- verksamhetsenergi (som vi använt som synonymt med verksamhetsel) vilket är ”den el eller annan energi som används för 
verksamheten i lokaler. Exempel på detta är processenergi, belysning, datorer, kopiatorer, TV, kyl-/frysdiskar, maskiner samt 
andra apparater för verksamheten samt spis, kyl, frys, diskmaskin, tvättmaskin, torkapparat, andra hushållsmaskiner och dylikt” 

(Ibid., sidan 137). 
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allt värme- och verksamhetsel. Egen energiproduktion är den faktor som enligt studien ses 

som minst intressant; men trots att det inte kommer fram som en viktig faktor i 

klusteranalysen svarade var fjärde respondent att egen energiproduktion är viktig. 

2.8.1 Indikatorer, nyckeltal och märkningar 

En god utgångspunkt i arbetet med att få hyresgästerna mer energimedvetna är att, på 

traditionellt sätt, utgå ifrån deras energianvändning kopplat till den enligt hyreskontraktet 

specificerade golvytan – dvs. nyckeltalet energianvändningYTA (dvs. per yta) med enheten 

kWh/m2 och år. Denna kan med fördel relateras till en miljöbyggnadscertifiering så att 

hyresgästen får en förståelse för om deras energiförbrukning är rimlig. Som exempel skulle en 

byggnad kunna beskrivas som ”motsvarande Miljöbyggnad silver” även om formell 

certifiering inte gjorts. Nackdelen är att äldre hus som – med sentida mått – har en dålig 

energiprestanda diskvalificeras från sådana jämförelser. I sådana fall är energideklarationens 

(sedan 1 januari 2014) användning av energiklass A till G att föredra – på så sätt kan 

hyresvärd och hyresgäst diskutera potentiella åtgärder även i ett äldre hus; t.ex. att förbättra 

byggnadens energiprestanda genom en gemensam investering så att det lyfts från energiklass 

F till energiklass E. 

Det är värt att beakta att hyresgästen kan förväntas vara mest intresserad av sin 

verksamhetsel, det vill säga det som krävs för att bedriva deras verksamhet (även om el och 

värme fick samma medelvärde i enkäten, se Bilaga C). Verksamhetsel specificeras inte i 

energiklassificeringen A till G utan där avses energianvändning för uppvärmning, 

komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel. Det finns därmed en diskrepans 

mellan den energiförbrukning hyresgästen har rådighet över i sin dagliga användning samt 

den energianvändning som står för den dominerande delen av energianvändningen. 

Detta leder oss till nästa nyckeltal, som har en tydligare koppling till hyresgästens användning 

av den hyrda ytan. Det är nyckeltalet energianvändningANSTÄLLD (dvs. per anställd eller per 

brukare om det är mer passande på grund av intermittent utnyttjande av fastigheten så som 

t.ex. i viss konsultverksamhet). Detta nyckeltal kan bli en indikator om den relateras till 

nationella standards då den då kan ge hyresgästen en indikation om hur energieffektivt den 

hyrda lokalen används gentemot andra. Genom att beräkna energianvändningen per anställd 

(vilket därmed får enheten kWh/anställd och år) kan hyresgästen få en förståelse för vilken 

resursåtgång varje anställd medför. Nyckeltalet energianvändning per anställd är svår att 

relatera inom tjänstesektorer och mindre företag. Energimyndigheten har årlig uppföljning av 

tillverkande industri, transportsektorn, jordbruksnäringen med fleras energieffektivitet där det 

t.ex. framgår att ”Industri för datorer, elektronikvaror, optik, elapparater och andra maskiner 

och apparater” har det lägsta värdet (i snitt använt 29 MWh per anställd och år sedan 2008) 

bland de angivna industrierna. Detta värde passar dock dåligt för jämförelser med vanliga 

kontorsverksamheter. Den tidigare STIL-undersökningen (Persson, 2007) angav ett medel-

värde på 57 kWh/kvm vilket vid en genomsnittlig kontorsyta på 25 m2/anställd resulterar i 
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1,4 MWh per anställd. Motsvarande för ett kontorslandskap med 10 m2 per brukare och år är 

570 kWh/år. Enligt SVEBY används ofta 50 KWh/m2 som en standard idag och 39 kWh/m2 

motsvarar dagens ‘best practice’ (Svedby, 2013). Baserat på dessa värden kan hyresgästen få 

en uppskattning av sin energianvändning per anställd – genom att räkna ut hur mycket energi 

varje anställd använder och jämföra detta med sin hyrda yta per anställd multiplicerat med 

schablonen 50 KWh/m2 (standard kontorsarbete) eller 39 kWh/m2 (‘best practice’) framgår 

hur de ligger till. För att göra en uppföljning ännu intressantare för hyresgästen är det lämpligt 

att samla dessa uppgifter för ett helt fastighetsbestånd och sedan jämföra hyresgästerna mot 

varandra. Det är värt att nämna att det kan vara svårt att göra rättvisa jämförelser mellan 

energi för uppvärmning och komfortkyla då lokalers olika beskaffenhet utifrån placering i 

byggnaden innebär att vissa hyresgäster får en positiv effekt genom lokalernas placering (t.ex. 

värme genom golv och väggar från andra hyresgäster) medan andra hyresgäster får negativa 

effekter (t.ex. kylbehov på grund av solinstrålning). Jämförelser mellan hyresgäster görs 

därför bäst när det gäller verksamhetsenergi. 

Det har i studien diskuterats att det är skillnad på olika former av energi, vilket till exempel 

kan illustreras genom begreppet primärenergi. Detta begrepp tar hänsyn till den energi som 

används genom hela kedjan från råvara till användning (t.ex. uppvärmning av en lokal). 

Primärenergi definieras av EU som ”energy from renewable and nonrenewable sources which 

has not undergone any conversion or transformation process” (EU-direktiv 2010/31/EU, sidan 

18). Primärenergi ger en förståelse för vilken total belastning ett energislag ger innan det 

kommer till användning vilket därmed ger underlag för beslut. Det är dock ett avancerat 

begrepp i dagande – och det finns flera olika sätt att ta med det i jämförelser mellan 

byggnader (Gustafsson et al., 2016) – varför primärenergi inte är ett optimalt begrepp för 

hyresgästen. En enklare och för lekmannen mer begriplig utgångspunkt är att diskutera i 

vilken omfattning hyresgästens lokaler drivs av förnybara energikällor, dvs. solel, solvärme, 

vindkraft, vattenkraft, bio- och geotermisk energi, våg- och tidvattenkraft samt vätgas och 

bränsleceller (Sidén, 2015). I denna studie har resultatindikatorn energimix kommit fram för 

att beskriva vilka energikällor hyresgästens lokaler får sin energi (el, värme och kyla). För 

hyresgästen ger begreppet förnybara energikällor en känsla av att energigenereringen och 

energidistributionen inte belastar miljön; något som inte är helt självklart (debatter om t.ex. 

vattenkraftens och vindkraftens inverkan på natur och människors välmående är ett exempel 

på att det inte alltid är så). Genom att utifrån hyresgästens perspektiv definiera energimix som 

andelen energi från förnybara energikällor tas dock ett första steg mot ett långsiktigt hållbart 

energisystem, varför det inför 2030 är lämpligt att inkludera en sådan indikator i dialogen 

mellan hyresvärd och hyresgäst (se Bilaga C; Figur C1 för ett exempel). Det kopplar också 

väl till Fastighetsägarnas exempel på gröna hyresavtal där ”förnybar el” specificeras. 

Begreppet energimix har t.ex. används när det gäller fjärrvärme men det kan vidgas till att 

användas för hyresgästens lokals energibehov där den totala summan av verksamhetsenergi, 

uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi ger en samlad bild av hur 

stor grad av energin som kommer från förnybara energikällor. 
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2.8.2 Energieffektivitet 

För att göra energianvändningen ännu mer relevant för hyresgästen har ett intresse för att 

förstå sin energianvändning kopplat till den verksamhet som bedrivs framkommit i studien. 

En grundläggande fråga för hyresgästen är vilken utväxling har vi på den energi vi använder? 

Detta är som nämnts redan praxis för större industrier (ER, 2012), energikrävande sektorer 

samt jordbruk och det har kopplats till både nationella mål och målsättningar satta av EU. 

Hyresgäster inom privat och offentlig sektor som i huvudsak befinner sig i tjänste- och 

omvårdnadssektorer har dock inga riktvärden att förhålla sig till. Genom att följa upp energi-

effektivitet (se Bilaga C; Figur C2) för fler branscher kan varje hyresgäst koppla den använda 

energin till sin egen verksamhet (Raggio, Ekman & Thompson, 2016). För verksamheter som 

inte bedriver tillverkning relateras energianvändningen med fördel till de intäkter (företag) 

eller den omslutning (offentliga verksamheter) som genereras under året. På så sätt sätter inte 

tekniska förbättringar så som optimerade driftstider, mer energisnåla datorer och belysning, 

självsläckande lokaler, färre utskrifter och så vidare en gräns för hur långt förbättringsarbetet 

kan fortgå. Genom att istället relatera energiförbrukningen till det som hyresgästens verk-

samhet genererar elimineras begränsningarna i fastighetens tekniska beskaffenhet. Energi-

effektivitet relaterar dessutom direkt till Sveriges intensitetsmål som utvärderar den nationella 

energianvändningen med ”hänsyn till den faktiska ekonomiska utvecklingen” (ER, 2017, 

sidan 21). Det finns därmed stora pedagogiska fördelar med att diskutera energieffektivitet 

med hyresgästen. Det svenska intensitetsmålet har definierats som att ”den svenska energi-

intensiteten, mätt som tillförd energi per BNP-enhet (fasta priser), [skall] vara minst 20 

procent lägre år 2020 än år 2008” (Ibid., sidan 22). Intresserade företag och organisationer 

med energidata från 2008 skulle därmed kunna kontrollera om de har haft en energi- och 

verksamhetsutveckling som motsvarar det nationella intensitetsmålet. 

För att kunna beräkna energieffektiviteten för mindre kontor och lokaler i byggnader med 

många hyresgäster krävs dock en ömsesidig transparens och utbyte av energidata för att 

kunna göra en årlig uppföljning. Det är även mer intressant när företag och organisationer i 

samma byggnad kan göra jämförelser. I brist på detaljerad data från olika verksamheter kan 

de årliga nationella energistatistikuppgifterna från Energimyndigheten och SCB användas. 

STIL-projektet samt de pågående BELOK-studierna generar också data som bör ge möjlig-

heter till schabloner innan en mer omfattande nationell energieffektivitetsstatistik för små och 

mellanstora företag och tjänsteorganisationer skapats. Att införa energieffektivitet som en del 

av t.ex. gröna hyresavtal kräver en ökad dialog mellan hyresvärd och hyresgäst men det ger 

goda möjligheter till att öka hyresgästens engagemang och fördjupa relationen hyresvärd-

hyresgäst. Energieffektivitet är därför en tydlig komponent i en hållbar affärslogik där denna 

dialog både medger en differentiering mot andra hyresvärdar och en möjlighet att lära sig nya 

saker genom relationen till hyresgästen och därmed en grund för att utveckla nya innovativa 

hållbara lösningar som är till nytta för hyresgästerna. 
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2.8.3 Synliggöra och producera energi 

Då energi varit i fokus i detta projekt har det resulterat i flera nyckeltal och indikatorer. De två 

sista funna aspekterna som ökar i relevans är hyresgästens möjlighet att lära sig mer om 

energianvändning och produktion genom att (a) i realtid se energianvändningen och (b) ha 

tillgång till lokalt producerad energi. Det har under de senaste åren pågått intensiv forskning 

om hur kontinuerlig redovisning av energianvändningen – genom displayer, hemsidor, 

‘appar’ och ‘gamification’ stimuleras ett energibesparingsbeteende (Murugesan, Hoda & 

Salcic, 2015). Även om resultaten varierat så kan vi förvänta oss att de fastighets-

informationssystem som utvecklas rör sig mot realtidsavläsning och en hög grad av central 

styrning. Genom de driftsdatabaser som skapas är steget inte långt till att hyresgästerna kan 

erbjudas en realtidspresentation av sin energiförbrukning, något t.ex. Humlegården fastigheter 

gjort för sina hyresgäster (Ekman, Raggio & Thompson, 2016). Vi har i detta projekt inte 

identifierat skillnader mellan olika sätt att redovisa energiförbrukning utan föreslår en 

generell märkning som vi tentativt benämnt energidisplay. En sådan märkning skulle i 

framtiden kunna klassificeras (t.ex. brons, silver, guld) beroende på: 

▪ Intervall (månadsvis, dagligen, realtid), 

▪ Täthet (per byggnad, hyresgäst, brukare) 

▪ Tillgänglighet (online/webb, display, mobil), 

▪ Interaktivitet (standard eller personaliserad rapportering) och  

▪ Integration (fristående eller med APIer för integrering med andra system). 

Som det framgår av tidigare klusterredovisning så anser cirka var tredje hyresgäst att det är 

mycket intressant att få information om sin energiförbrukning. Det finns dock även ett visst 

intresse hos hyresgäststyp B, och vi kan förvänta oss att detta kan öka om hyresgästerna får 

tillgång till sin energianvändning via displayer och appar samt om dessa genererar informa-

tion till deras miljöredovisningar. Genom den senare funktionen finns en tydlig kostnads-

besparingspotential, och genom att energianvändningen får en framträdande (inkl. visuell) roll 

i fastigheten bidrar den även till en förstärkt hyresvärdsprofilering och därigenom 

differentiering. 

En annan energiaspekt som avhandlades var fastigheter med egen energiproduktion – något 

som förväntas öka enligt forskning om ‘smart cities’ (Kylili & Fokaides, 2015). Som tidigare 

nämnts tyckte var fjärde hyresgäst att egen energiproduktion var intressant, men det kan i 

dagsläget vara svårt att se affärsnyttan i relationen med den enskilda hyresgästen. I framtiden 

finns dock möjlighet till positiv differentiering genom att förse byggnaden (eller annan yta 

som kopplas till fastigheten) med lokal energiproduktion (som t.ex. solel). För ett högt 

hyresgästengagemang skulle en möjlighet att vara med och finansiera sin egen elproduktion 

kunna vara av intresse (så som bostadsrättsägare äger en andel av en bostadsrättsförening). 

Projektet hann ej dock ej utreda denna intressanta möjlighet så i nuläget är energiproduktion 

en utvecklingsindikator som anger i vilken omfattning (dvs. andel av förbrukad energi) 

hyresgästen erbjuds energi från hyresvärdens egen energiproduktion. 
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2.8.4 Peak demand 

Sverige står tillsammans med andra tekniskt utvecklade länder inför en elnätsutmaning som 

brukar diskuteras med begrepp som ‘peak demand’ och ‘peak power’. Det som avses är den 

stegrande ökningen av momentant höga effektuttag i de svenska kraft- och elnäten, ett 

problem som förväntas öka ännu mer pga. ett ökat antal eldrivna bilar, småskalig energi-

produktion och övergången till ‘smart grid’ tekniker. Som exempel har Marknadsinspektionen 

föreslagit att det framgent kommer behövas nya affärsmodeller och en elmarknadshubb (EI, 

2017). Utmaningen med peak (power) demand belystes endast fragmentariskt i projektets 

workshop, kanske för att problemet inte ännu har aktualiserats för de som deltog. Givet 

pågående forskning om olika sätt att styra kraft- och elnäten (Caragliu, Del Bo & Nijkamp, 

2011), olika batterilösningar för fastigheter (Leadbetter & Swan, 2012) samt energiföretagens 

pågående arbete med att hitta lösningar på de framtida utmaningarna frågade enkäten om 

vilka lösningar hyresgästerna föredrog. Av svaren framgick att ca 50% föredrar att betala det 

högre pris som peak demand ger och ca 26% önskar teknik som reducerar effekttopparna. Få 

kan tänka sig minska sin bekvämlighet och ännu färre vill ha en hyresvärd som går in och 

sätter regler för elanvändning. Enkätens resultat indikerar (se Bilaga C, Figur C3) därmed att 

hyresvärden inte bör ta en kontrollerande roll när betydelsen av ‘peak demand’ ökar, utan 

snarare en rådgivande roll. 

2.9 Vatten 

Vatten beskrevs av samtliga hyresgäst-

deltagare som viktigt, men de beskrev även 

att vatten är en relativt billig resurs idag 

som tyvärr kommer långt ner på agendan. 

Nyhetsrapportering om låga grundvatten-

nivåer och antal ökade fall av våldsam 

nederbörd nämndes vid flera tillfällen och 

både hyresvärds- och hyresgästsdeltagare 

påtalade att vatten sällan får utrymme deras gemensamma samtal. Detta matchades också av 

resultatet på enkäten där frågor som kopplades till vatten hade relativt låga medelvärden (se 

figur för klusterresultat). Den första indikatorn handlar om vattenförbrukningen (över tid): 

både vad gäller hyresgästens egen ökning eller minskning samt relativt andra i byggnaden. 

Förutom att vatten är en begränsad resurs som måste hushållas med, kräver varmvatten även 

ett tillskott av energi. Den andra indikatorn gäller därmed energiförbrukningH2O, dvs det som 

går åt för varmvatten samt varmvattencirkulation (VVC). En annan intressant utveckling som 

sker kring fastigheter är kopplat till spillvattnet. Det är oftast inte tillgång till vatten som ger 

de stora utmaningarna i Sverige, snarare hur vattnet hanteras och det som – via våra 

reningsverk – flyter ut i sjöar och vattendrag. Genom att hyresvärden och hyresgästen lyfter 

frågan om spillvatten som en resurs kan (a) hyresgästerna se över vilka ämnen och kemikalier 

de genererar samt informeras om hur dessa hanteras i avloppsnätet, (b) avfallsskydd och andra 



 

 

 

23 

KPI2030:  UTVECKLING AV NYCKELTAL OCH INDIKATORER FÖR H ÅLLB AR A F ASTIGHETER  

tekniska lösningar som lindrar skador vid skyfall, samt (c) energiåtervinning genom 

spillvattenåtervinning diskuteras. Genom att fokusera på spillvatten som resurs, något som 

utvecklingsindikatorn spillvattenskvalité gör, följer automatiskt ett cirkulärt tänkande. Detta 

gagnar både hyresvärd och hyresgäst samt kan guida det gemensamma hållbarhetsarbetet. 

Vatten får på så sätt både ett praktiskt värde och ett starkt symboliskt värde. Slutligen så har 

märkningen kranmärkt lyft problematiken med hanteringen av vatten på flaska. Den stora 

belastningen med vatten på flaska är transporterna, där (förutom att vara mycket dyrare) 

flaskvatten innebär en märkbar miljöpåverkan. Genom att installera filtrerat kranvatten med 

extra kyla eller kolsyrepatron samt förse hyresgästerna med karaffer har olika organisationer 

övergett flaskvatten. Det är en liten insats med stor påverkan, både på miljö och människors 

välbefinnande då alla kan bidra. 

2.10 Avfall 

Det identifierade området avfall gäller allt från 

spill och kassation som genereras när hyres-

gästen önskar en ombyggnation eller reno-

vering, återanvändning av kontorsmöbler och 

andra inventarier till daglig hantering av 

kontors- och matavfall. Avfall visade sig under 

workshops vara mycket intressant för den 

enskilda hyresgästen som antingen genererade 

mycket avfall av en viss sort alternativt 

förväntade sig ett utökat producentansvar. Vid 

klusteranalysen (se figur) framkom att ungefär en tredjedel av hyresgästerna (hyresgäststyp 

A) – är intresserad av avfallsfrågan. I storstadsområdena är avfall även ett problem då det 

hanteras av flera olika företag. Detta ses dels som ett störande moment (det kommer många 

lastbilar vid olika tillfällen), dels en miljöfråga (transporter påverkar miljön genom 

förbränning av fossila bränslen, oljud, avgaser osv). Avfallsfrågan är därmed tätt kopplat till 

hållbarhet och energi. De nyckeltal som är aktuella när det gäller avfall och sopor är i 

förvaltningsfasen avfallsfraktion per hyresgäst och avfallssamordning, samt vid ombygg-

nation och renovering återanvändningsgrad. Den första indikatorn har benämnts avfalls-

fraktion och detta bör mätas över tid (t.ex. årsvis) samt följas upp per hyresgäst eller per 

anställd beroende på verksamhet. I samband med en ökad förståelse för det avfall som 

genereras i verksamheten blir även processindikatorn avfallssamordning aktuell. Genom att 

arbeta med rutinerna kring sop- och avfallshantering samt ordna så att detta i största möjliga 

grad samordnas kan transporter med medföljande bränsleförbrukning, utsläpp och störningar 

minskas. Det sista nyckeltalet återvinningsgrad är relaterad till ombyggnationer och renover-

ingar av lokaler. I dialogen med en hyresgäst som vill ha anpassningar är det en pedagogisk 

poäng med att sätta en resultatindikator över hur mycket av det material som påverkas genom 

den aktuella förändringen som återvinns i den aktuella byggnaden eller i annan byggnad.  
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2.11 Infrastruktur 

Det identifierade området infrastruktur 

berör dels de använda teknikerna för 

information och kommunikation, dels 

berör den fysiska beskaffenheten så att 

det är lätt att röra sig utanför och i 

fastigheten. Finns de stöd som behövs 

för en effektiv användning av fastigheten 

tillgänglig för hyresgästens verksamhet? 

För att utreda hyresgästernas intresse för 

infrastruktur så ställdes dels en generell 

fråga om god logistik vilket senare 

delades upp i mer detaljerade frågor om 

olika former av parkeringar, trappor och 

hissar, att låta flera utnyttja fastighetens 

utrymmen, dela teknik osv. Resultatet 

indikerar att hyresgäster generellt vill se 

sin lokal som sin egen organisations yta. Som det framgår av klustren (se figur ovan) så har 

uppåt en tredjedel intresse av de flesta frågor som klassificerades som infrastruktur. 

Workshops och de frågor som besvarades om infrastruktur gav en svag ledning i vad som bör 

prioriteras varför pågående ‘smart cities’ forskning granskades. Stockholms Stad räknas som 

en ‘smart city’ (Caragliu et al., 2011) och inom sådan forskning berörs teknik för hantering av 

transporter och parkeringar.  

IoT [Internet of Things] devices can assist in interconnecting various aspects of transportation systems 

(vehicles, infrastructure, drivers, roads, etc.) in terms of integrating communication, management, 

control, and information processing units across such systems, which results in smart traffic control, road 

assistance and safety, smart parking, logistic and fleet management, vehicle control, and toll collection 

systems. (Bibri, 2018, sidan 243) 

Modern teknik stöder parkeringsautomation, dvs. en dynamisk tilldelning av parkerings-

platser; som underlättar för brukarna. Detta kan dels utgöra en märkning, dels en utvecklings-

indikator. Det pågår även försök med att presentera och visualisera de transportsätt som finns 

tillgängliga kring en fastighet i realtid. Friedman (2005) beskrev de tekniska framgångarna i 

termer av ‘informing’ och ‘gadgets’, dvs. vår användning av tjänster som Google Maps och 

bärbar teknik som medger omedelbart stöd. Genom att även erbjuda dynamisk information 

kan hyresgästen få transportmedelinformation, dvs. tips om tunnelbana, tåg, buss, eventuella 

trafikavbrott, optimal tid att köra hem, osv. Slutligen är multi-use en utvecklingsindikator som 

bygger på om hyresgästens lokaler används optimalt. Multi-use är relaterat till den tidigare 

utvecklingsindikatorn ytvakans men fokuserar om lokalernas ytor kan användas till olika 

aktiviteter, dvs. kan lokalerna användas för andra aktiviteter över tid? 
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2.12 Well-being 

Det sista identifierade området har benämnts well-being (ungefär ‘välbefinnande’) som är ett 

identifierat prioriterat tema inom tjänsteforskning och framförallt inom ‘transformative 

service research’ (TSR) som fokuserar på hur tjänster som bygger på ett socialt 

ansvarstagande kan förbättra samhället (Anderson & Ostrom, 2015). Flera av de faktorer som 

nämnts inom tidigare områden skulle också 

kunna platsa i denna kategori. Hyresvärdarna 

satte frågan om kemikalier i 

byggnadsmaterial och lokaler högt. Enkäten 

undersökte därför denna fråga som fick ett 

lågt värde (medel 3,2). Kanske beror det på 

att hyresgästerna förutsätter att hyresvärden 

hanterar dessa frågor och att rådande 

gränsvärden inte uppnås. Enkäten innehöll 

även frågor om fastigheten skulle 

upprätthålla kulturvärden och vid en 

granskning av svaren var det en tydlig 

skillnad mellan hyresgästerna till de offentliga hyresvärdarna (medelvärde 4,0) och till de 

privata hyresvärdarna (3,1). Vid en granskning av de olika hyresgäststyperna (se figur) 

framgår dock att drygt var fjärde hyresgäst prioriterar frågor som definierats hörandes till 

well-being.  

En konkretisering av strävan efter hållbara fastigheter – WELL, en ny internationell certifi-

ering – nämndes av hyresvärddeltagare i slutet av projektet. WELL är en relativt ny bygg-

standard som drivs av International WELL Building Institute (IWBI, 2016). En WELL-

certifiering innebär att fastighetsägaren arbetat för att utforma en fastighet för brukarnas hälsa 

och välmående och den rymmer flera faktorer som redan beaktas inom svensk bygg- och 

fastighetsindustri, så som luftkvalité, belysning och oljud. WELL inrymmer dock flera 

faktorer som normalt inte kopplats till en hyresvärds ansvar så som träning, mat eller stress. 

Då ingen svensk byggnad fanns certifierad under projektets gång berörde bara diskussionerna 

denna form av certifiering. Dess svenska utveckling och tillämpning är dock väl värd att följa. 

TSR-forskning relaterat till Well-being (Anderson et al., 2013) utgår ifrån att samhället skall 

vara till för alla där området utökas från att fokusera på konsumenträtt, anställdas trygghet 

osv. till att omfatta alla samhällsaktörer (vilket därmed inkluderar aspekter som livskvalité, 

diskriminering och säkerhet). Enligt detta projekt skall området Well-being inkludera att 

fastigheten är tillgänglig för alla i samhället. Denna fråga drivs av organisationen 

Funktionsrätt Sverige. Det identifierade området well-being har därmed en inkluderande 

innebörd och Funktionsrätt Sverige kan ge stöd i det arbete som krävs. 

 

 



 

 

 

26 

KPI2030:  UTVECKLING AV NYCKELTAL OCH INDIKATORER FÖR H ÅLLB AR A F ASTIGHETER  

3 Diskussion 

Som tidigare beskrivits så har varje nyckeltal, indikator och märkning beskrivits utifrån vilken 

förväntad affärsnytta de har utifrån de fyra aspekter som tidigare definierats inom begreppet 

hållbar affärslogik. Notera att detta är uppskattningar som baserats på resultaten i enkäten, 

workshops och andra forskningsresultat. En översikt av de olika nyckeltalen, indikatorerna 

och märkningarna finns i Tabell 1 (på nästa sida). Kostnaden för att kunna genomföra dessa 

nyckeltal och indikatorer kan i dagsläget vara betydande varför det är viktigt att framhålla att 

en hållbar affärslogik inte enkom bygger på att uppnå en ekonomisk vinst, s.k. ‘return-on-

investment’, dvs. förtjänst inom översiktlig tid för varje insats. Det handlar istället om att 

arbeta för en långsiktig och miljömässig, social och ekonomiskt hållbar relation mellan 

hyresvärd och hyresgäst där det är långsiktighet som är ledordet. Förändringar i teknik och 

marknader bidrar även med nya tjänster och förändrade prisbilder, något som kan förändra 

den rådande bedömningen av affärsnytta. Teknik- och marknadsförändringar kan med andra 

ord driva utvecklingen av vilka som utvecklas till att bli det som kallats ‘obligatoriska 

indikatorer’, ‘önskvärda indikatorer’, ‘inspirerande indikatorer’ och ‘icke applicerbara 

indikatorer’ (Alwaer, Husam & Clements-Crome, 2010). 

Som det framgår av Tabell 1 så är en stor del av indikatorerna direkt kopplade till energi, flera 

andra indirekt kopplade till energi och slutligen några som har andra utgångspunkter kopplat 

till hållbarhet. De direkta effekterna av att hyresvärden implementerar dessa nyckeltal i 

dialogen med hyresgästerna är därmed att vissa omedelbara energibesparingar kan uppnås 

samtidigt som den indirekta effekten är att hyresgästens kunskapsnivå om resurshantering 

kopplat till fastigheten ökar. Det som driver denna kunskapshöjning är vad som i projektet 

identifierats som hållbar affärslogik; dvs. olika former av nytta och värde för alla inblandade 

aktörer (hyresvärden, hyresgästen och tredjeparter). Deltagare i projektet har i egna hållbar-

hetsprojekt funnit att tekniska förbättringar kan få ytterligare 5–10% fem till tio procents 

effekt om det samtidigt ger förändrat beteende hos hyresgästerna. Denna studie indikerar 

inom vilka områden hyresgästerna är intresserade att engagera sig i hållbarhet, i vilken 

omfattning (dvs. hur stor del av) hyresgästerna vill engagera sig samt hur de identifierade 

områdena förhåller sig till olika former av affärsnytta (kostnadsbesparing, differentiering, 

innovation eller altruism). Projektet är därmed ett första steg mot hållbara fastigheter som 

bygger på en god dialog mellan hyresvärd och hyresgäst. 
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Tabell 1: Översikt av KPI2030s nyckeltal, indikatorer och märkningar 

Identifierat område 

- Begrepp 

Enhet Affärsnytta utifrån hållbar affärslogik* Typ** 

KB D I A 

Kommunikation 

- Informationsfrekvens 

- Kommunikationsfrekvens 

- Sammankomstfrekvens 

- Hållbarhetsdialog 

 

Gånger/månad 

Gånger/månad 

Gånger/år 

% av träffar 

 

x 

x 

xx 

x 

 

x 

xx 

xx 

xx 

 

 

xx 

xx 

x 

 

 

 

 

x 

 

PI 

PI 

PI 

UI 

Byggnaden 

- Förvaltningskvalité 

- Tidsvakans 

- Ytvakans 

 

% av åtaganden 

% 

% 

 

x 

xx 

xx 

 

x 

x 

xx 

 

 

x 

xx 

 

 

x 

x 

 

RI 

UI 

UI 

Energi 

- EnergianvändningYTA 

- EnergianvändningANSTÄLLD 

- Energimix 

- Energieffektivitet 

- Energiproduktion 

- Energidisplay 

 

kWh/m2 och år 

kWh/anställd och år 

% förnybart 

Resultat/KWh 

% av användning 

-/antal per byggnad 

 

x 

x 

 

xx 

x 

xx 

 

 

 

xx 

xx 

x 

xx 

 

 

 

x 

x 

x 

x 

 

 

 

x 

 

xx 

 

NT/RI 

NT/RI 

RI 

UI/EI 

UI 

M/SI 

Vatten 

- Vattenförbrukning 

- EnergiförbrukningH2O 

- Spillvattenhanteringskvalité 

- Kranmärkt 

 

m3/år 

kWh/år 

% återvinnning 

- 

 

 

x 

 

x 

 

 

 

x 

xx 

 

 

x 

x 

 

xx 

x 

xx 

xx 

 

NT/RI 

RI 

UI/M 

M 

Avfall 

- AvfallsfraktionHYRESGÄST 

- Avfallssamordning 

- Återanvändningsgrad 

 

kg/hyresgäst och år 

- 

% av avfall 

 

x 

xx 

x 

 

xx 

xx 

x 

 

x 

x 

x 

 

 

 

x 

 

NT/RI 

M/UI 

UI 

Infrastruktur 

- Parkeringsautomation 

- Transportinformation 

- Multi-use 

 

% tillgänglighet 

-/resa inom t min 

% av yta 

 

xx 

x 

x 

 

x 

xx 

x 

 

x 

x 

x 

 

 

 

x 

 

M/SI 

M/UI 

UI 

Well-being 

- Kemikaliesmarta lokaler 

- WELL-certifikat 

 

% av riktvärden 

- 

 

 

x 

 

x 

xx 

 

x 

x 

 

xx 

x 

 

RI 

M 

*KB = Kostnadsbesparing, D = Differentiering, I = Innovation, A = Altruism, x = Viss potential, xx = God potential. 

**EI = Effektivitetsindikator, M = Märkning, NT = Nyckeltal, PI = Processindikator, RI = Resultatindikator, SI = Strukturindikator,  

UI = Utvecklingsindikator. (Notera att ett identifierat områdes olika begrepp kan vara av flera typer beroende på användning
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Bilagor 

Bilaga A: Enkätens respondenter 

Tabell A1: Deskriptiva data för respondenten 

Faktor Antal Andel av svarande 

Antal respondenter  

- Kvinnor  

- Män  

- Annat/vill ej svara  

541 

255 

277 

9 

 

47% 

51% 

2% 

Erfarenhet (antal arbetade år, medel)  13 - 

Utbildning 

- Licentiat-/doktorsexamen  

- Universitet/högskola  

- Eftergymnasial utbildning (t.ex. KY)  

- Gymnasium  

- Grundskola  

 

28 

356 

29 

113 

15 

 

5% 

66% 

5% 

21% 

3% 

Anställning 

- Anställd  

- Ägare  

- Konsult  

- Annat  

 

371 

131 

2 

37 

 

69% 

24% 

- 

7% 

Respondentens roll som hyresgäst 

- Använder lokalerna  

- Beslutar om lokalerna  

- Signerar hyresavtal  

- Ansvarar för lokalerna  

- Planerar teknik/infrastruktur  

 

456 

359 

194 

352 

321 

 

84% 

66% 

36% 

65% 

59% 

Respondentens organisations verksamhet 

- Produktfokus 

- Mix produkt och tjänst 

- Tjänstefokus 

 

61 

85 

395 

 

11% 

16% 

73% 

Antal hyresvärdar hyresgästen har  

- 1 

- 2-9 

- 10+ 

 

208 

260 

73 

 

38% 

48% 

14% 

Lokalisering 

- Stad 

- Småstad/landsort 

 

468 

73 

 

87% 

13% 



 

 

 

32 

KPI2030:  UTVECKLING AV NYCKELTAL OCH INDIKATORER FÖR H ÅLLB AR A F ASTIGHETER  

Tabell A2: Respondentens organisation (den publika eller kommersiella hyresgästen) 

Faktor  Medel Standardavvikelse 

Antal år med nuvarande hyresvärd 11,3 -12,1 

Antal användare av lokalerna* 161 724 

Hyresgästens organisations hållbarhetsfokus 

- Mål och visioner 

- Produkt/tjänst  

- Konkurrenskraft 

- Gör erbjudandet unikt 

- Försäljning/intäkter 

 

4,1 

3,8 

3,3 

2,8 

2,7 

 

1,0 

1,2 

1,4 

1,4 

1,4 

Hyresgästens hållbarhetsinslag 

- Strategi  

- Leverantörer 

- Andra partners  

- Dagliga arbetet 

- Kunder 

 

3,4 

3,3 

3,2 

3,2 

3,0 

 

1,1 

1,2 

1,1 

1,1 

1,2 

Hyresgästens syn på begreppet hållbarhet 

- Miljö 

- Ekonomi 

- Social 

- Kultur 

 

4,3 

4,0 

4,0 

3,7 

 

0,9 

1,0 

1,1 

1,2 

*Flera av respondenterna verkar ha svarat antalet användare i alla av deras organisations lokaler (dvs. angivna  

värden är troligtvis för höga för den enskilda fastigheten). Median = 23, min = 0, max = 10.000. 
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Bilaga B: Information och Kommunikation 

Tabell B1: Respondentens syn på olika informations- och kommunikationsmedium 

Medium  Medel Standardavvikelse 

Epost 4,5 0,8 

Personligt möte 4,1 1,1 

Webb och displayer 3,0 1,4 

Hyresgästträffar 2,9 1,4 

Tabell B2: Informations och kommunikationsfrekvens 

Nuvarande informations- och kommunikationsfrekvens 

Faktor Alldeles för 
sällan 

För  
sällan 

Lagom För  
ofta 

Alldeles för 
ofta 

Information 8% 21% 70% - - 

Kommunikation 5% 18% 75% 2% 1% 

Besök 8% 21% 69% 1% 1% 

Gemensam träff 21% 22% 57% - - 

Önskad informations- och kommunikationsfrekvens 

Frekvens Information Kommunikation Besök Gemensamma 
träffar 

Dagligen 1% 1% - 1% 

Veckovis 11% 8% 4% - 

Månadsvis 49% 34% 16% 3% 

Kvartalsvis 35% 47% 52% 23% 

Årsvis/mer sällan 4% 10% 29% 56% 

Aldrig - - 1% 18% 

Tabell B3: Uppmätt relationskvalité (RQ) 

Faktor  Medel Standardavvikelse 

Kommunikation 4,2 1,0 

Långsiktig orientering 4,1 0,9 

Social tillfredsställelse 3,6 1,0 

Ekonomisk tillfredsställelse 3,3 1,0 
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Bilaga C: Energi 

Tabell C1: Utfall för frågor om det identifierade området ‘energi’ 

Faktor  Medel Standardavvikelse 

Information om byggnadens teknik 4,1 1,0 

Mätning och uppföljning av el 3,3 1,3 

Mätning och uppföljning av värme 3,3 1,3 

Information om energimix 3,1 1,3 

Mätning och uppföljning av kyla (AC) 3,0 1,4 

Egen energiproduktion 2,6 1,3 

 

 

Figur C1: Exempel på beräkning av hyresgästens energimix 
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Figur C2: Ekvation för hyresgästens energieffektivitet (cf. Raggio, Ekman & Thompson, 2016) 

 

 

 

Figur C3: Utfall på frågan om ‘peak demand’ 
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