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VAD STYR ENERGIREL AT ER ADE BESLUT HOS F AS TIGHETS ÄG ARE?  

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 samhällsutmaning 
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.   

Vad styr energirelaterade beslut hos fastighetsägarna? är ett av projekten som har genomförts i 
programmet med hjälp av statligt stöd från Energimyndigheten. Det har letts av Luleå tekniska 
universitet och har genomförts i samverkan med fastighetsbolag, leverantörer och andra experter som 
är aktiva på den lokala marknaden i Norrbotten samt representanter för rådgivande nationella 
intresse- och branschorganisationer.  

Det behövs mer kunskap om barriärer och hinder för implementering av energieffektiv teknik. Det här 
projektet har utvecklat en djupare förståelse för vad som styr beslut om åtgärder för 
energieffektivisering i fastighetsbolag. Detta görs genom en serie av dialoger och workshoppar där 
energirelaterade val i olika beslutssituationer i fastighetsbolag analyseras och utvärderas från olika 
perspektiv. 

Stockholm, 8 april 2018  

 

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 

Projektet har adresserat vilka energirelaterade lösningar och tekniker som fastighetsägare använder 
och hur de genom sina beslut om energieffektiviseringsåtgärder kan dra bättre nytta av och stimulera 
utvecklingen av nya lösningar och tekniker. I syfte att nå en fördjupad förståelse av vad som styr 
fastighetsägares beslut om energieffektiviseringsåtgärder i fastighetsbestånd har vi genomfört 
intervjuer, dialogprocesser och workshoppar med fastighetsbolag och andra byggprocessaktörer. 
Dessa har återkommande lyft fram några faktorer som särskilt betydelsefulla för energirelaterade 
beslut hos fastighetsägare. Ekonomi är en ständigt central fråga. Som också tidigare forskning har visat 
handlar det för deltagande fastighetsbolag om investeringskostnader, finansieringsmöjligheter, 
återbetalningstid och risktagande för olika åtgärder. Bolagen har också pekat ut lednings- och 
organisationsaspekter internt som väsentliga för att få ut full effekt av gjorda investeringar och för att 
bättre kunna nyttja teknik- och metodinnovationer för ytterligare energieffektivisering i beståndet. En 
tredje faktor som påverkar energirelaterade beslut är resursmässiga aspekter, primärt kunskap och 
kompetens inom energieffektiviseringsområdet. Att kunna tillgå sådan kompetens är en knäckfråga 
för många fastighetsbolag i Norrbotten. Samtidigt menar leverantörer att de utvecklar det som 
fastighetsbolag och andra exploatörer efterfrågar. Ett eskalerande problem på resurssidan är också att 
specialistkompetens i ökande grad byggs upp utan systemförståelse. Studien indikerar att problemet 
förekommer på många nivåer: internt i fastighetsbolag, exempelvis mellan drift och förvaltning; 
mellan olika fackområden på konsultsidan, exempelvis mellan värme och ventilation; samt mellan 
experter inom myndigheter som utvecklar riktlinjer. Även inom akademin kan detta mönster kännas 
igen, där studiens resultat pekar på vikten av att samverka trans- och interdisciplinärt i forsknings-
projekt som rör energi och hållbarhet. 

Studiens resultat visar på ett antal områden som har bäring mot hur och vad för energirelaterade 
beslut fastighetsbolag fattar – men som inte är väl adresserade inom vare sig forskning eller bland 
byggprocessens aktörer. Inom teknik- och metodutveckling, liksom i demonstrationsprojekt inom 
energieffektiviseringsområdet, behöver medvetenheten öka om de process- och organisations-
relaterade förutsättningar som många gånger är helt avgörande för om innovationernas tekniska 
potential ska kunna realiseras i praktiken. I fastighetsbolagens interna organisation behöver 
strukturer och arbetssätt utvecklas för att möjliggöra en ökad integrering över traditionella 
kompetens- och organisationsgränssnitt och därmed öppna upp för en ökad systemförståelse. 
Detsamma gäller arenor/nätverk för kunskapsutbyte-/byggande mellan byggprocessens olika aktörer 
inom energieffektivisering av fastighetsbestånd. Det är ovanligt att mötas lokalt över aktörsgränssnitt, 
annat än i pågående projekt, men i studien deltagande fastighetsbolag, konsulter, entreprenörer och 
teknikinnovatörer menar att vi i högre grad behöver bygga upp sådana strukturer för att tillsammans 
utveckla kunskap och ”skapa gemensam verkstad”. Den systemförståelse som krävs för att ta nästa 
steg i energieffektiviseringsarbetet, efter det att de lågt hängande frukterna är plockade, förutsätter 
andra sätt att arbeta och samverka än de vi ser idag.  

 

Nyckelord: Beslutsfattande, Dialogprocess, Energieffektivisering, Fastighetsbestånd, Fastighetsbolag, 
Implementering, Nätverk 
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Summary 

The project has addressed which energy-related solutions and technologies that are used by property 
owners and how they, by their decisions on energy-efficiency measures, can better utilize and 
stimulate the development of new solutions and technologies. In order to gain a deeper understanding 
of what governs property owners' decisions on energy efficiency measures in the building stock, we 
have conducted interviews, dialogues and workshops with property owners and other construction-
process actors. Participating organizations frequently highlighted a number of factors as significant, 
or even critical, to energy-related decisions. As previous research has shown, economic factors such 
as investment related costs, funding opportunities, pay-offs and risks are important. The companies 
also identified management and organizational aspects as essential to gain the full impact of 
investments and to enable for a more careful consideration and utilization of innovations, i.e. new 
technical solutions and methods to improve energy efficiency in the building stock. A third factor 
affecting energy-related decisions seems to be relating to knowledge and competence resources in the 
field of energy efficiency. Being able to access such skills is a key issue for many property owners in 
the northern part of Sweden. At the same time, suppliers suggest that they simply develop what 
property owners and other housing developers demand. A seemingly escalating problem is that 
system perspectives is typically not acknowledged in the development of knowledge and competence 
within specialist areas. The study indicates that the problem occurs at many levels: internally in 
property owners, for example between operations and management; between different technical areas 
of expertise, for example between heating and ventilation; as well as between experts and authorities 
developing guidelines. 

The results from the study point out a number of areas relating to what energy-related decisions 
property companies take (and how) which are not well addressed in either research or among 
construction-process actors. In technology and method development, as well as in energy-efficiency 
demonstration projects, awareness needs to be raised concerning the process and organization-
related conditions that are often crucial for realizing the technical potential of innovations. In the 
property owners’ internal organization structures and working methods need to be developed. By 
allowing for greater integration of skills and across organizational boundaries, an increased system 
understanding can be achieved. Moreover, it is unusual for building-process actors to meet other than 
in ongoing projects. However, participants in the study collectively conclude that there is the need for 
building arenas/networks to support a more joint development of knowledge and subsequent hands-
on action. Once the low-hanging fruits have been picked, the systems understanding required to take 
energy-efficiency actions forward calls for new ways of working and interacting. 

 

Key words: Building stock, Decision making, Dialogue process, Energy efficiency, Implementation, 
Networks, Property owner 
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1 Inledning och bakgrund 

Byggsektorns förmåga att utvecklas mot ett mer hållbart byggande har kommit att beskrivas i 
huvudsakligen negativa termer (se t.ex. Gluch et al., 2013). En allmän uppfattning är att utvecklingen 
av det svenska fastighetsbeståndets energiprestanda – totalt sett och relativt Sveriges miljö- och 
klimatmål – går för långsamt (t.ex. Högberg, 2012; IVA, 2012; IVA, 2014; Boverket, 2014) och att 
förändringsstimulerande åtgärder (exv. policys, incitament) förefaller ha svårt att nå genomslag i 
byggprocessen med sina många och disparata aktörer (Whyte och Sexton, 2011; Schade et al., 2013).  

För att nå uppsatta miljö- och klimatmål framhålls allmänt betydelsen av teknisk utveckling och 
forskning som granskar och följer upp hur lovande ny teknik är med avseende på t.ex. förutsättningar 
för minskade koldioxidemissioner. Inom bygg- och fastighetssektorn har den tekniska kunskapen 
stadigt ökat om hur man bygger och renoverar fastigheter för att uppnå mycket låg energianvändning 
genom kunskapsresurser och initiativ som Sveby, FEBY, ByggaE, LÅGAN och BeBo, för att nämna 
några. Under senaste tiden har också forskningsprojekt initierats som genom utvecklande av 
kunskapsrelaterade tjänster, mallar, verktyg och andra beslutsstöd vill stötta aktörer på 
byggherresidan att välja mer energieffektiva lösningar. Forskare som Lees och Sexton (2014) och 
Schweber och Leiringer (2012) betonar emellertid vikten av att också verka för ökad kunskap kring 
vilken teknik som faktiskt används av de som utvecklar fastigheter och varför.  

Sveriges fastighetsägare är de som fattar operativa beslut om hur, i vilken omfattning och med vilken 
inriktning fastighetsbestånd ska utvecklas. Deras beslut avgör utvecklingen av det svenska 
fastighetsbeståndets energiprestanda (som beror av antal som vidtar åtgärder och införda åtgärders 
totala effekt, Högberg et al., 2009). Samtidigt ligger fokus i befintlig forskning snarare på att värdera 
och föreslå energieffektiviseringsåtgärder än på att förstå bakgrunden till de energirelaterade beslut 
fastighetsägare de facto fattar om sina bestånd. Viss forskning finns om fastighetsägares incitament att 
energieffektivisera (exv. ibid.; Högberg, 2012), om allmännyttiga bostadsbolags beslutsprocesser 
kring lågenergibyggnader (exv.  Sundén et al., 2016) och om energirelaterade val som professionella 
aktörer, däribland allmännyttiga bostadsbolag, gör vid planering av nya hyreshus (E2B2, u.å.a). Ändå 
är faktorer som styr fastighetsbolagens beslut, och deras bakomliggande orsaker, gällande utveckling 
av hela fastighetsbestånd i ett energiperspektiv relativt outforskat. I projektet ”Vad styr 
energirelaterade beslut hos fastighetsägare?” har vi därför flyttat fokus från hur fastighetsbolagen 
borde fatta beslut till hur fastighetsbolagen i operativ verksamhet fattar sina beslut om 
fastighetsbeståndets utveckling.  

Syftet med projektet har varit att ta fram ny kunskap om förutsättningar för införande av 
energirelaterade teknik- och metodinnovationer i fastighetsbestånd. Projektet har fokuserat på 
fastighetsbolags bedömningar och beslut i skarpt läge. Målet var en fördjupad förståelse av vad som 
styr beslut om energieffektiviseringsåtgärder och att: 

a) Identifiera prioriteringar och avvägningar som fastighetsägare gör i samband med 
utvecklingsbeslut gällande sitt fastighetsbestånd (med bäring mot energieffektivisering och -
relevans) 

b) Ta fram ny kunskap om förutsättningar och intressentperspektiv som påverkar (och 
potentiellt kan förändra) dessa prioriteringar och avvägningar. 
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Projektet har genomförts i dialog mellan forskare inom avdelningen Industriellt och hållbart 
byggande vid Luleå tekniska universitet och representanter för fastighetsbolag, leverantörer och 
andra experter som är aktiva på den lokala marknaden i Norrbotten samt representanter för 
rådgivande nationella intresse- och branschorganisationer. 
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2 Genomförande 

Genomförandet kan delas in i fyra huvudsakliga delmoment:  

(1) Kartläggning av nuläget avseende energieffektiviseringsåtgärder i den svenska bebyggelsen   
(2) Dialogprocesser med tre fastighetsbolag i Norrbotten om energirelaterade beslut gällande 

deras fastighetsbestånd  
(3) Samverkansarena om energirelaterade beslut gällande fastighetsbestånd i Norrbotten 
(4) En fallstudie som fokuserar på energirelaterade beslut vid utvecklingen av en ny stadsdel i 

Luleå 

Kartläggningen genomfördes under 2017 via en skrivbordsstudie och en intervjustudie utifrån fyra 
perspektiv: vad forskningen fokuserar på, vad som prövats men inte nått bred användning, vad som 
görs och används, och vilka faktorer som styr beslut om energieffektiviseringsåtgärder. 
Skrivbordsstudien grundar sig på en genomgång av forskningsprojekt inom E2B2 samt för området 
relevant akademisk litteratur liksom myndigheters, branschorganisationers och enskilda 
organisationers hemsidor, nyhetsartiklar samt publicerade rapporter. Intervjustudien innefattar 
intervjuer med representanter från intresse- och branschorganisationerna SABO, Fastighetsägarna 
(central och lokal representant), Sveriges Byggindustrier (regional och lokal representant), Svensk 
ventilation, Installatörsföretagen, Energieffektiviseringsföretagen, Sveriges Kommuner och Landsting 
och Energimyndigheten. På uppmaning från representant för Byggherrarna intervjuades även en 
energiexpert vid CIT Energy Management med erfarenhet av forskning och utredningsuppdrag i nära 
samverkan med fastighetsägare. Resultaten från skrivbordsstudien och intervjuerna kategoriserades 
efter E2B2-programmets tio fokusområden och sammanställdes i en nulägesbild i matrisform som 
återfinns i Bilaga 1. Med denna bild som utgångspunkt genomfördes även intervjuer med 
representanter för fem fastighetsbolag i Norrbotten. Samtliga genomförda intervjuer i studien 
behandlade ovan nämnda fyra perspektiv på nuläget avseende energieffektiviseringsåtgärder i den 
svenska bebyggelsen. 

Dialogprocesser genomfördes med en serie av samtal och interna workshops som hölls, med start 
hösten 2015, separat med representanter för tre fastighetsbolag i Norrbotten. En viktig förutsättning 
för dialogprocessen var de dataunderlag på bolags-, bestånds- och/eller byggnadsnivå som deltagare 
från fastighetsbolagen tog fram till grund för dialoger kring redan genomförda energieffektiviserings-
åtgärder och framtida beslutssituationer. Dialogerna fokuserade på förutsättningar och intressent-
perspektiv som påverkar fastighetsbolagets energirelaterade beslut gällande det egna fastighets-
beståndet. Olika kompetens- och ansvarsområden fanns representerade i dialogerna vilket satte  fokus 
på olika prioriteringar och avvägningar som olika interna intressentperspektiv kan innebära. Initialt 
var intentionen att i dialogprocesserna även inkludera externa byggprocessaktörers perspektiv på 
olika val och beslutssituationer. Genomgående under studien visade det sig dock att redan i mötet över 
horisontella och vertikala gränssnitt internt i fastighetsbolagen fanns skillnader i såväl anlagda 
tidsperspektiv som i uppfattningar om konsekvenser av olika val och beslut för beståndets 
energieffektivisering, vilka också i delar av dialogen speglades mot forskare från olika expertis-
områden men även studenter (vilka engagerades i dialogprocesserna med två av de deltagande 
fastighetsbolagen, se bild 1). 
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Bild 1: Ett av fastighetsbolagen i studien redogör för sina val av energieffektiviseringsåtgärder för en del av sitt 

bestånd, vilka sedan analyserades av studenter från civilingenjörsutbildningar inom arkitektur respektive 

energiteknik vid Luleå tekniska universitet. 

En ur byggprocessaktörsperspektiv breddad dialogprocess prövades i en samverkansarena (enligt 
bild 2) om energirelaterade beslut gällande fastighetsbestånd, vilken startades upp genom att två 
workshoppar på temat ”Bygga nytt och bygga om - för energieffektivare fastighetsbestånd” 
arrangerades under oktober 2017. Workshopparna hölls i Luleå respektive Kiruna och samlade 
sammanlagt över 50 deltagare. I Luleå medverkade representanter för åtta fastighetsägare, tolv 
leverantörer (inom bygg, VVS, energi och arkitektur) samt tre intresse- och branschorganisationer. I 
Kiruna deltog representanter för tre fastighetsägare, fyra leverantörer (inom bygg, miljö/energi och 
arkitektur) och fem rådgivande/branschorganisationer. Bland deltagarna fanns en expertpanel 
bestående av representanter för byggentreprenörer, arkitekter och VVS/energikonsulter i Norrbotten 
samt föreläsare från södra delar av landet som gav inledande inspirationspresentationer (tillgängliga 
via LTU, 2017). Som underlag för deltagarnas diskussioner presenterade vi också vår nulägesbild 
(Bilaga 1) avseende energieffektiviseringsåtgärder i den svenska bebyggelsen. Under workshopparna 
identifierade representanter för fastighetsägare och leverantörer energibovar och andra 
energirelaterade utmaningar i fastighetsbestånd i Norrbotten. De diskuterade även sitt nuvarande 
energirelaterade arbete och framtida utmaningar gällande energieffektiviseringsåtgärder i 
fastighetsbeståndet. Expertpanelen och inbjudna föreläsare bidrog med sina respektive reflektioner 
kring det som fastighetsägar- och leverantörsrepresentanter lyfte fram och perspektiv på de 
energirelaterade utmaningar som ligger för framtiden. I samband med workshopparna utvärderades 
också dialogprocessen där potentialen i arenor för olika byggprocessaktörer att dela och utveckla 
kunskap inom energi- och fastighetsområdet särskilt berördes. 
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Bild 2: Dialogprocessens och samverkansarenans olika gränssnitt. 

Fallstudien genomfördes som en del i ett doktorandprojekt och genomförandet finns beskrivet mer 
ingående i en doktorsavhandling (Viking, 2017). Inom ramen för fallstudien har dialoger 
(inkluderande ett 50-tal möten) som har skett internt inom Luleå kommun, samt mellan 
representanter för Luleå kommun och exploatörer, under 2016 följts. Förutom observationer vid 
dessa dialoger, genomfördes ett antal intervjuer; sammantaget tolv intervjuer med representanter för 
kommunen och åtta intervjuer med representanter för olika exploatörer som lämnat in 
utformningsförslag för nya bostäder i stadsdelen. Därutöver har offentlig dokumentation (såsom 
kommunens inbjudan till markanvisning inom stadsdelen, inlämnade utformningsförslag från 
exploatörer samt formulär som fungerat som stöd i dialogerna mellan kommunen och presumtiva 
exploatörer) samlats in och analyserats.  
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3 Resultat 

3.1 En kartläggning av energieffektiviseringsåtgärder i den svenska bebyggelsen 
Resultaten från kartläggningen som presenteras i avsnitt 3.1.1–3.1.2 beskriver energieffektiviserings-
åtgärder ur fyra perspektiv: vad forskningen fokuserar på; vad som prövats av fastighetsägare men 
inte nått bred användning; vad som görs och används brett inom det svenska fastighetsbeståndet, 
samt; faktorer som styr fastighetsägares beslut om åtgärder. En sammanfattning av kartläggningens 
resulterande nulägesbild återfinns i Bilaga 1.  

3.1.1 Skrivbordsstudie 
En genomgång av forskningsprojekt inom E2B2 (Renström, 2018) visar att tyngdpunkten inom 
programmet ligger på teknikutveckling; tekniska lösningar och verktygsutveckling. Pågående 
forskning belyser problemet att energieffektiviseringen utgår från enskilda byggnader och vill ta fram 
verktyg för att bedöma var i beståndet som energieffektiviseringen medför störst nytta (E2B2, u.å,b, 
u.å,c). Medan vikten av att beakta systemlösningar och adressera fastighetsbestånd framhålls inom 
programmet visar genomgången av forskningsprojekt inom E2B2 att angreppssätt som utgår från ett 
större systemperspektiv, med beståndet snarare än den enskilda byggnaden som utgångspunkt, 
förefaller vara i en minoritet och företrädesvis koncentrerade till fokusområden inom programmet 
såsom Stadsplanering, Energitillförsel och till viss del Material och Renovering. Renströms (2018) 
genomgång visar också på en tendens inom forskningen att utöver spjutspetsteknik tillämplig främst 
vid nybyggnation i ökande utsträckning även utveckla tjänster och verktyg för anpassade 
kunskapsstöd och mer sammanhållna konceptlösningar för renovering. Exempel inom området 
Tjänsteutveckling är avtalsstöd riktade mot bostadsrättsföreningar (E2B2, u.å.d) och inom Renovering 
koncept för renovering av fasad och tak som bland annat ska kunna integrera solceller och förenkla 
den rördragning som krävs för att uppgradera befintligt ventilationssystem till FTX (E2B2, u.å.e, u.å.f). 

Renström (2018) konstaterar vidare från sin kartläggning av forskning och rapporter inom 
energieffektiviseringsområdet att energieffektivisering ofta förefaller följa av de åtgärder som vidtas 
på grund av ett mer generellt renoveringsbehov, men att det för ett fastighetsbolag som går in i en 
renovering också finns möjlighet att genomföra mer långtgående energieffektiviseringsåtgärder. 
Forskare som Femenias et al. (2015) konstaterar vidare att om fastighetsbolag har en målsättning om 
sänkt energianvändning är detta vanligtvis ett generellt mål över hela beståndet, men uppföljningen 
av uppnådd energieffektivisering bedöms sedan utifrån varje enskilt renoveringsprojekt. Renströms 
(2018) kartläggning visar (med referens till Thuvander et al., 2016; Svensk Ventilation, 2016; SKL, 
2016) att energieffektivisering vid renovering idag främst handlar om sådant som optimering och 
effektivisering av befintliga system, exempelvis injustering av värme- och ventilationssystem, samt 
andra enklare och mindre kostsamma åtgärder som inte kräver ett stort ingrepp i byggnaden. Det 
senare kan exempelvis handla om byte av komponenter och belysningslösningar. Person och Lyvall 
(2015) konstaterar att beslut som fattas i allmännyttiga bostadsbolag kring vilka byggnader som ska 
renoveras har börjat gå från att baseras huvudsakligen på en inventering av renoveringsbehov i 
beståndet till att innefatta mer komplexa analyser som beaktar livscykelperspektiv, lönsamhet, 
marknadsvärde, kundförfrågningar och direktiv från ägare. Även om forskningen pekar på tendenser 
vad gäller vad fastighetsbolag väljer att göra avseende energieffektivisering i sina fastigheter så 
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konstaterar flera forskare samtidigt att valen kan variera utifrån exempelvis ägardirektiv, 
ambitionsnivåer eller vilken taktik fastighetsägaren föredrar för sina renoveringsinsatser (c.f. Högberg 
et al., 2009; Femenias et al., 2015). 

Ekonomins betydelse för fastighetsbolagens beslut inom området energieffektivisering har frekvent 
lyfts fram i utredningar och av forskare. Energimyndigheten och Boverket (2015) konstaterar att 
frågor som rör ekonomi är avgörande för vilka renoveringsåtgärder som blir genomförda. Finansiering 
och lönsamhetsbedömning av åtgärder, inklusive (åter)betalning av investering, utpekas som kritiska 
faktorer (ibid). Dessa bedömningar påverkas enligt Energimyndigheten och Boverkets rapporter 
(2013;2015) i sin tur av hur kalkylen ställts upp, om åtgärden kan anses berättiga en hyreshöjning 
samt uppfattningar om kundens betalningsvilja och -förmåga. Thuvander et al. (2016) menar, baserat 
på en enkätstudie riktad till svenska bostadsföretag, att det främst är ekonomiska mål som sätts upp 
av fastighetsägare vid en renovering. Mål som gäller kostnader mer generellt tillsammans med rimlig 
hyreshöjning i samband med renovering är de som bostadsföretagen lyfter fram som de svåraste att 
nå (ibid). Svensk ventilation (2016) har också konstaterat från en enkätstudie riktad till allmännyttiga 
och privata fastighetsbolag i Sverige att svårigheten att finansiera energieffektiviseringsåtgärder är en 
av de viktigaste anledningarna till att de åtgärder som fastighetsbolagen identifierat inte genomförts. 
Från ett forskningsprojekt om Totalmetodiken (Maripuu et al., 2016) där hinder för energi-
effektivisering vid renovering analyserats gör man liknande konstateranden beträffande energiprisets 
inverkan på beslut om energirenoveringar. Att hitta en tillräcklig finansiering, liksom en oro bland 
fastighetsbolag vad gäller möjligheten att själva tillgodogöra sig hela den förväntade besparingen, är 
tillsammans med den allmänna osäkerheten kring långsiktiga investeringar och en upplevd brist på 
ekonomiska modeller för att analysera långsiktiga investeringar viktiga hinder som identifierats i 
studien (ibid). Forskning inom E2B2 har också föreslagit att byggföretag kan ta (onödigt hög) höjd i 
projekteringen för att klara utlovad energiprestanda, vilket kan bidra till att ”byggnaden blir onödigt 
dyr” (E2B2, u.å.g). Bakgrunden sägs vara osäkerhet i indata som energiberäkningarna bygger på, och 
därav följande osäkerhet i resultat avseende byggnadens förväntade energianvändning (ibid).  

Organisations- och ledningsrelaterade faktorer har också uppmärksammats som betydelsefulla i 
sammanhanget. Högberg et al. (2009) poängterar att fastighetsägarorganisationer ser olika ut och att 
deras agerande kring energieffektivisering (därmed) också varierar. Förutom att peka på skillnader 
vad gäller hur fastighetsägare förhåller sig till energieffektiviseringsåtgärder ur ett tids- och lönsam-
hetsperspektiv (vikten av kortsiktig lönsamhet exempelvis) pekar också Högberg et al. (2009) på att 
ambitionsnivån kring energieffektivisering kan skilja sig åt mellan olika organisationer och att dessa 
ambitioner kan vara drivna av såväl ägandedirektiv som anställda inom bolaget. Med fokus på 
lågenergihus i allmännyttiga bostadsbolag konstaterar även Sundén et al. (2016) att beslut påverkas 
av initiativ från personer inom bolaget, ägandedirektiv och strategiskt fattade beslut kring 
energiförbrukning. Fastighetsägares strategier kring energieffektivisering, med bäring mot hur stort 
grepp man väljer att ta, har studerats av exempelvis Femenias et al. (2015). Medan vissa 
organisationer genomför stora åtgärder vid ett samlat tillfälle föredrar andra att dela upp 
renoveringen. Femenias et al. (2015) visar att orsaker som anges för de olika greppen kan kopplas till 
hyresgästen: behöver hyresgästen evakueras eller ej; vill man undvika att störa hyresgästen mer än en 
gång; uppskattar hyresgästen löpande renoveringar? 

Vid sidan av ekonomi och ledningsrelaterade faktorer är kunskap om olika energieffektiviserings-
åtgärder, tillgång på kompetens inom området och transaktionskostnader i dessa sammanhang 
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faktorer som lyfts fram i olika rapporter och inom energirelaterad forskning. Energimyndigheten och 
Boverket (2013) konstaterar att såväl kunskap kring olika åtgärder som brist på kvalificerade 
yrkesverksamma är faktorer som påverkar vilka åtgärder som i praktiken vidtas. Olika fastighetsägare 
behöver också olika typer av stöd för att lyckas med energieffektivisering. Från exempelvis 
Energimyndigheten (2017) har man uppmärksammat bostadsrättsföreningars behov av stöd vid 
exempelvis avtalsskrivning, men också av forum för kunskapsutbyte då bostadsrättsföreningar sätter 
stor vikt vid referenser från andra föreningar för att känna en tilltro till leverantörer. 
Energimyndigheten och Boverket (2015) noterar vidare, i linje med en studie av Flack et al. (2015) 
beträffande styrmedel för ökad renoveringstakt och energieffektivitet, att kunskaps- och 
informationsinhämtning kan medföra transaktionskostnader. Dessa kostnader kan komma att 
påverka beslut om energieffektiviseringsåtgärder vid renovering, trots att de inte finns med i 
investeringskalkylen, och inverka negativt på investeringars lönsamhet (ibid). 

3.1.2 Intervjuer  
Respondenter vid både intresse- och branschorganisationer och fastighetsbolag förefaller vara 
överens om att vilka energirelaterade åtgärder som fastighetsbolag väljer att genomföra beror av 
bolagets ekonomiska resurser och (investerings)kostnader för åtgärderna, bolagets ambitioner 
gällande energieffektivisering och vilka personella resurser bolaget har tillgång till. Betydelsen av 
enkelhet i drift framhålls också av såväl respondenter vid intresse- och branschorganisationer som 
fastighetsbolag.  

I samband med renoveringar finns möjlighet att genomföra mer eller mindre genomgripande 
energieffektiviseringsåtgärder. Mer omfattande energieffektiviseringar, exempelvis genom tilläggs-
isolering av ytterväggar eller uppgradering av ventilationssystem genom byte till (vanligtvis) FTX-
system, är förknippat med höga kostnader. Respondenter vid både intresse- och bransch-
organisationer och fastighetsbolag pekar på att dessa kostnader ofta är avgörande och att energi-
effektivisering i samband med renovering ofta sker genom mindre ingrepp såsom att komponenter 
byts ut till mer energieffektiva motsvarigheter och befintliga värme- och ventilationssystem injusteras 
och optimeras. För att finansiera mer kostsamma åtgärder lyfter respondenter vid fastighetsbolag 
särskilt vikten av att samtidigt kunna genomföra standardhöjande åtgärder som medger 
hyreshöjningar. Både respondenter vid intresse- och branschorganisationer och fastighetsbolag pekar 
därutöver på betydelsen av mervärden som följer av energieffektiviseringsåtgärder såsom sänkta 
driftskostnader, ett bättre inomhusklimat och därigenom nöjdare hyresgäster.  

Enligt allmännyttans branschorganisation finns höga ambitioner gällande energieffektivisering. 
Respondenter i samtliga fastighetsbolag  uttrycker också att det är viktigt att arbeta med hållbarhet, 
dels för att värna om miljön men också för att de ser potentiella konkurrensfördelar i framtiden. 
Samtidigt visar intervjuerna generellt på problem med att realisera dessa ambitioner. Möjligheterna 
att finansiera åtgärder genom hyreshöjningar är inte alltid berättigade eller möjliga utifrån 
hyresgästernas betalningsförmåga. Därför är mer omfattande energieffektiviseringsåtgärder enligt 
flera respondenter från såväl intresse- och branschorganisationer som fastighetsbolag associerade 
med en lönsamhetsproblematik. Detta är en anledning till att fastighetsbolag främst jobbar med att 
åtgärda lågt hängande frukter såsom att injustera och optimera befintliga värme- och ventilations-
system och byta befintlig belysning. Samtidigt är uppvärmningen enligt flera fastighetsbolags-
respondenter den största kostnadsposten för fastighetsbolag i Norrbotten. Även mer genomgripande 
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investeringar inom VVS och el kan därmed finansieras genom sänkta driftskostnader. Belysning, 
ventilation och styrning är också något som fastighetsbolagen ofta arbetar med idag. Det handlar 
främst om åtgärder som syftar till att optimera byggnadens driftsfas genom olika tekniska lösningar.  

Det fokus på VVS och el som fastighetsbolagen ger uttryck för avspeglas dels i vidtagna 
energieffektiviseringsåtgärder, dels genom respondenternas kompetensområden. Inför intervjuerna 
tog vi initialt kontakt med representanter för fastighetsbolagens ledningsgrupp eller styrelse. I flera 
fall hänvisade dessa personer vidare till ansvariga för olika sakområden inom drift och underhåll, 
såsom el och VVS/energi. Energieffektivisering kopplas i de intervjuade fastighetsbolagen typiskt 
främst till tekniska åtgärder,  samtidigt som vikten av kompetens inom det egna företaget också 
betonas liksom att denna är lokalt tillgänglig. Respondenter, främst vid fastighetsbolagens intresse- 
och branschorganisationer, pekar ut branschens generella svårigheter med att rekrytera 
yrkesarbetare som ett problem som påverkar energieffektiviseringsarbetet i fastighetsbolag. Särskilt 
nämns svårigheten att rekrytera och behålla kompetent driftspersonal, bristfälliga resurser och 
kompetenser för att hantera allt mer (tekniskt) avancerade byggnader och att fastighetsbolag i högre 
grad borde prioritera kompetensutveckling av befintlig driftspersonal.  

Av intervjuerna med fastighetsbolag framgår att vissa fastighetsbolag är relativt väl insatta i de 
frågeställningar som vår studie gäller, de har också kännedom om fler energirelaterade åtgärder än de 
som de som de själva prövat i sitt fastighetsbestånd. Ett av de intervjuade fastighetsbolagen ser sitt 
deltagande i ett samverkansprojekt kring energieffektivisering av byggnader som viktigt för att öka 
sin egen kunskap inom området. Respondenter vid fastighetsbolagen ger också uttryck för att 
utvecklingen går fort framåt, med nya material och nya tekniska lösningar, och att den forskning och 
utveckling som sker behöver komma in i fastighetsbolagens vardag för att tillämpas.  

3.2 Dialogprocess med tre fastighetsägare om energirelaterade beslut gällande 

deras fastighetsbestånd  
Resultaten från de tre dialogprocesser som genomförts med fastighetsbolag sammanfattas i avsnitt 
3.2.1–3.2.3. Sammanfattningen har strukturerats utifrån tre huvudområden med bäring mot 
energirelaterade beslut och förutsättningar som kan påverka desamma: ekonomiska aspekter; 
lednings- och organisationsaspekter; samt resursmässiga aspekter. Dessa huvudområden utgör i sig 
ett resultat av den samlade analysen, vilken diskuteras vidare i avsnitt 3.4. 

3.2.1 Fastighetsbolag 1 
Dialogprocessen med fastighetsbolag 1 (privat fastighetsbolag) tog tidigt avstamp i frågan om 
”energirelaterade beslut var relevant att adresseras separat”. Bolaget har nyligen inrättat en funktion 
”hållbarhetsansvarig”, och utifrån bolagets arbete med att utveckla varumärket är ”hållbarhet” ett mer 
relevant begrepp än energi. Representanter från ledningsgruppen framhöll också tidigt i 
dialogprocessen, med stöd av organisationens hållbarhetsansvariga, att energirelaterade frågor inte 
kan, eller bör, adresseras oberoende av andra hållbarhetsaspekter. 

Under de samtal och interna workshops som genomfördes med fastighetsbolag 1 pekade bolagets 
representanter på ett antal förutsättningar och intressentperspektiv som direkt eller indirekt kunde 
påverka beslut avseende energieffektivisering (inom ramen för den mer övergripande frågan om 
hållbarhet). Diskussionen genom hela den genomförda dialogen kom dock att mer handla om brister i 
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förutsättningarna för bolaget att arbeta med energi- och hållbarhetsfrågor på ett generellt plan (se 
tabell 1).  

Tabell 1: Förutsättningar för energi- och hållbarhetsutvecklingsfrågor i fastighetsbolag 1. 

Förutsättningar Interna intressentperspektiv                          
(inom fastighetsbolaget) 

Externa intressentperspektiv          
(belysta från fastighetsbolaget) 

Ekonomiska 
aspekter 

• Lönsamhet 

 

Strategier för att balansera kort- och 
långsiktig lönsamhet behöver utvecklas och 
omsättas i konkreta planer  

• Arbetet kräver ägardirektiv och kompetens 
internt för att systematiskt följa upp 
levererade funktioner och hantera 
komplexiteten i hållbarhetsaspekten 

Hur kommer efterfrågan och kravbilden (från 
myndigheter och marknad) att se ut med 
bäring mot hållbarhetsutveckling avseende 
fastighetsbeståndet – och kommer 
leverantörerna att kunna matcha upp 
behovet (kompetens- och kapacitetsmässigt)? 

Lednings- och 
organisations-
aspekter 

• Samverkans-
strukturer 

• Planer, rutiner 
och metoder 

Bristfällig samverkan/samspel mellan 
avdelningar och kompetens-/ansvars-
områden utifrån de behov som finns för att 
bygga beställarkompetens inom 
hållbarhetsområdet 

 

Bristfällig samverkan/samspel mellan 
fackområden med olika tekniska 
kompetenser utifrån vad allt mer tekniskt 
avancerade möjligheter/lösningar kräver för 
att nå önskade resultat 

Resursmässiga 
aspekter 

• Kompetens 

• Tid 

Kunskap och kompetens tillvaratas inte på ett 
effektivt sätt 

• Erfarenheter och kunskaper samlas inte 
systematiskt för att bygga strukturkompe-
tens inom bolaget (rutiner, checklistor, ...) 

• Är bättre på uppföljning av levererad 
funktion än genomsnittsbolaget, men stort 
utrymme finns för förbättring 

Tid är en begränsande resurs  

• Bolaget expanderar och lider av växtvärk 

• Nuvarande kunskap/kompetens och 
organisation stöttar inte effektivt ett lång-
siktigt arbete, vilket utgör en tröskel för 
strategiskt energi-/hållbarhetsarbete 

Kunskap och kompetens finns för att nå 
längre – men inte lokalt 

• Lokala konsulter är inte i framkant 
kompetensmässigt och satsar inte uttalat 
på kompetenshöjning inom området 

• Återkommande brister i utförande till följd 
av slarv eller bristande kompetens 

 

Särskilt tydligt blev det att ett behov förelåg av att skapa former internt för att överbrygga 
organisatoriska gränssnitt horisontellt och vertikalt, och därigenom mer systematiskt utveckla 
bolagets beställarkompetens. Det samtidiga behovet av och begränsade förutsättningarna att 
prioritera ett sådant arbete i en expanderande organisation med växtvärk utkristalliserades som ett 
centralt dilemma för bolaget. Den sammanlagda nutidsbilden, som illustreras i tabell 1, leder enligt 
bolagets representanter till att: 

• Många utvecklingsbeslut fattas utifrån ”en magkänsla”, baserad på expertis och erfarenhet hos en 
individ snarare än på samlad kunskap och erfarenhet i bolaget 



 

 

 

17 

VAD STYR ENERGIREL AT ER ADE BESLUT HOS F AS TIGHETS ÄG ARE?  

• Bolaget i olika grad ser problem med att nå sina ambitioner för åtgärder i beståndet och anpassar 
dem efter den externa kompetens som finns tillgänglig lokalt, och den tilltro man har till 
utförarkompetensen 

• Åtgärder och aktiviteter som bolaget har ambitioner om att genomföra skjuts på framtiden då de 
kräver ett strategiskt och organisatoriskt förarbete som, i sin tur, får stå tillbaka till förmån för det 
dagliga, operativa arbetet då bolaget expanderar  

3.2.2 Fastighetsbolag 2 
Under de samtal och interna workshops som genomfördes med fastighetsbolag 2 (nationellt verksamt, 
privat bolag som nyligen etablerat sig på den lokala marknaden) pekade bolagets representanter 
initialt ut tre huvudområden som de menar påverkar val och beslut med bäring mot såväl 
energieffektivisering som annan utveckling av fastighetsbeståndet:  

• Fastighetsägarens situation (bolagsövergripande interna förutsättningar i ett makro-
/mikroekonomiskt sammanhang) 

• Fastighetens beskaffenhet (byggnaders status och tekniska egenskaper) 

• Konsulters/experters preferenser (åtgärder/lösningar som engagerade konsulter/experter inom 
olika områden föredrar, exv. av erfarenhets- och kompetensskäl) 

Tabell 2 redovisar i sammanfattad form de förutsättningar och intressentperspektiv som 
representanterna under dialogprocessen lyfte fram som väsentliga påverkansfaktorer vid beslut 
avseende energieffektivisering generellt, men också specifikt i den aktuella situationen som ny aktör 
på den lokala marknaden och med ett nyligen uppköpt fastighetsbestånd som tidigare förvaltats av det 
kommunala fastighetsbolaget. Behov av att kartlägga beståndet framstod som centralt för bolagets 
fortsatta arbete med att ta fram utvecklingsplaner för områden och olika (typer av) byggnader. I vissa 
områden i beståndet finns byggnader med stora renoveringsbehov. Kartläggningen skulle där kunna 
bidra med nödvändiga underlag för bedömning av såväl olika energieffektiviseringsåtgärders 
förvaltningsekonomiska gångbarhet som deras förutsättningar att bidra till bolagets långsiktiga 
strategiska mål. Samtidigt genomgick fastighetsbolag 2 under dialogprocessen en förändring av 
övergripande ledningsstruktur vilket, potentiellt, skulle kunna medföra en förändring avseende 
inriktning för bolaget. Kommunens utvecklingsplaner för områden med byggnader med stora 
renoveringsbehov var också i vardande, och arbetet hade fördröjts, vilket även det påverkade bolagets 
utvecklingsarbete. Trots ambitioner om att ligga i framkant menade respondenterna att den 
sammanlagda nutidsbilden (se tabell 2) innebar att: 

• Önskvärda, mer omfattande statushöjande åtgärder i vissa områden saknade tillräcklig 
finansieringslösning då den tidigare fastighetsägarens åtgärder redan renderat i hyreshöjningar 
till följd av standardhöjning 

• Det är enbart akuta åtgärder som genomförs i områden med stora renoveringsbehov; för mer 
omfattande, långsiktiga åtgärder saknas ett tillräckligt underlag för bedömningar och beslut, vilket 
innebär att kartläggning krävs 
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Tabell 2: Förutsättningar för energi- och hållbarhetsutvecklingsfrågor i fastighetsbolag 2. 

Förutsättningar Interna intressentperspektiv                     
(inom fastighetsbolaget) 

Externa intressentperspektiv              
(belysta från fastighetsbolaget) 

Ekonomiska 
aspekter 

• Förvaltnings-
ekonomi och 
finansiering 

Energieffektiviseringsåtgärder måste beaktas 
ur ett sammanhållet förvaltningsekonomiskt 
perspektiv 

• Kostnaden för tekniska åtgärder inbegriper 
mer än den tekniska investeringen 

• Medger åtgärden att hyran regleras 
(standarhöjande åtgärd)? 

• Tidigare åtgärder kan begränsa vilka 
efterföljande åtgärder som är möjliga att 
finansiera genom hyresreglering  

• Kort- och långsiktiga planer behöver utgå 
från interna och externa bedömningar 

• Byggnads- och driftdata behövs för att 
kunna bedöma byggnaders prestanda och 
utvärdera åtgärder 

Marknadens betalningsförmåga och 
betalningsvilja  

• Vad klarar (nuvarande) hyresgästerna av 
att betala? 

• Vad är (framtida) hyresgäster beredda att 
betala för? 

Kommunens långsiktiga planer för olika 
områden är kritiska 

• Befintlig infrastruktur (exv. VA-nätet) och 
kommunens utvecklingsplaner påverkar 
hur förvaltningsekonomiskt gångbara olika 
utvecklingsåtgärder är 

• Betalningsvilja och hyresgästmålgrupp 
(betalningsförmåga) påverkas av områdets 
attraktivitet generellt 

Lednings- och 
organisations-
aspekter 

• Strategisk 
inriktning 

Strategisk inriktning för bolag och lokala 
fastighetsbestånd styr 

• Hur bolaget långsiktigt ska positionera sig 
på marknaden (regionalt och lokalt) 
påverkar hur omfattande och långsiktiga 
investeringar som genomförs i olika delar 
av beståndet  

Kommunens långsiktiga planer för olika 
områden är kritiska 

 

 

Resursmässiga 
aspekter 

• Kompetens 

Kunskap om beståndets status och den lokala 
marknaden är nödvändig för bedömningar 
och beslut 

• Med ett förvärvat bestånd är detta ett 
hinder att överbrygga; förvärvat bestånd 
behöver kartläggas (byggnadsstatus och 
tekniska prestanda) och kännedom om 
lokala leverantörer och deras kompetens 
behöver utvecklas 

Kompetens och preferenser hos olika 
konsulter påverkar val av åtgärder och 
lösningar 

 

3.2.3 Fastighetsbolag 3 
Som kommunalt fastighetsbolag anser fastighetsbolag 3 att de har ett längre tidsperspektiv att förhålla 
sig till vad gäller fastighetsbeståndet och dess utveckling. Under de dialoger som genomfördes tog 
bolagets representanter tydlig utgångspunkt i det energieffektiviseringsarbete som de drivit under att 
antal år och de effekter som, framförallt drifttekniksidan, utvärderat. Genom dialogprocessen pekade 
bolagets representanter på förutsättningar och intressentperspektiv som påverkat de val bolaget gjort 
i sitt tidigare arbete, liksom på vad som med genomförda insatser kan påverka framtida beslut om 
fortsatta energieffektiviseringar i beståndet (se tabell 3 för en sammanfattning).  
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Tabell 3: Förutsättningar för energiutvecklingsfrågor i fastighetsbolag 3. 

Förutsättningar Interna intressentperspektiv                     
(inom fastighetsbolaget) 

Externa intressentperspektiv              
(belysta från fastighetsbolaget) 

Ekonomiska 
aspekter 

• Kostnad, 
finansiering 
och 
återbetalning 

Kostnader måste vägas mot finansierings- och 
återbetalningsmöjligheter 

• Möjligheten att höja hyran (standarhöjande 
åtgärd) och hyresgästernas betalnings-
förmåga avgör vilka kostnader som är 
motiverade 

• Hänsyn måste tas till Allbolagen 

• Investeringar och uppbyggt strukturkapital 
kanske inte nyttjas för max. återbetalning 
av investering 

Öar av expertis och bristande kunskap (se 
vidare nedan) kan påverka fastighetsbolagets 
ekonomi  

Lednings- och 
organisations-
aspekter 

• Samverkansstr
ukturer 

• Långsiktiga 
strategier 

Samverkansstrukturer och långsiktiga 
strategier krävs för att ”ta nästa steg” 

• Otillräcklig samverkan mellan avdelningar 
och kompetensområden hindrar lärande 
och optimering utifrån uppbyggd 
kompetens, strukturkapital och genom-
förda investeringar 

• Långsiktig strategi för beståndet behövs för 
att möjliggöra planering, maximera nytta 
och undvika kortsiktiga suboptimeringar 

• En strategi för kontinuerlig uppföljning av 
beståndets prestanda är ett kritiskt under-
lag för en långsiktig strategi för beståndet 

Samverkansstrukturer kan stötta i förändring 

• Bolag att benchmarka mot är en möjlighet 
att lära om och kommunicera nytta 

• Arenor för kunskapsutbyte finns, men 
möten över aktörsgränser saknas 

• Arenadialoger tenderar att föras på en 
allmän nivå istället för att knyta an till 
konkreta problem i vardagen 

Resursmässiga 
aspekter 

• Öar av expertis 

• Bristande 
kunskap/ 
kompetens 

• Tid  

Öar av expertis och okunskap kan ha stor 
inverkan på bedömningar och beslut  

• Risk för suboptimering när inte bolagets 
samlade kompetens nyttjas  

• Ofullständiga kunskaper om förväntad 
funktion gör att investeringar inte nyttjas 
optimalt 

• (Drift)dataunderlag finns för analys av 
prestanda, men är inte känd eller enkelt 
tillgänglig i hela organisationen 

• Lärandepotential finns men kräver 
organisering 

Ett genomgående problem är förutsättningar 
att avsätta tid för mer omfattande strategiska 
åtgärder där nyttan inte är tydlig för alla 
delar i organisationen 

Öar av expertis och bristande kunskap kan ha 
stor inverkan på kommunala fastighetsbolags 
utvecklingsarbete 

• Politiken och offentliga tjänstemän har i 
vissa fall begränsade kunskaper om myn-
dighetskrav och vilka lagar kommunala 
bolag har att förhålla sig till 

• I vilken utsträckning de som tar fram 
riktlinjer och regler har kunskap och 
utvecklade arbetssätt för att utvärdera 
effekter och konsekvenser av de beslut som 
de fattar kan ha avgörande betydelse för 
bedömningar och beslut om mer 
omfattande satsningar  
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Den sammanlagda nutidsbilden, som illustreras i tabell 3, leder enligt bolagets representanter till att: 

• Kostnaden för en specifik åtgärd är kritisk för beslut om energieffektivisering; kopplat till vilka 
möjligheter bolaget har att finansiera åtgärder genom exempelvis hyreshöjningar 

• Fattade beslut avseende utveckling av beståndet, eller enskilda byggnader, ibland är baserade 
uteslutande på ett kompetensområdes expertis (företagsledning, ekonomi, förvaltning eller drift) 
– utan att nyttja bolagets samlade kompetens för att maximera nytta och undvika suboptimering 

• När de lågt hängande frukterna i form av säkra och gärna kortsiktigt ekonomiskt motiverbara samt 
enkla (exv. begränsad påverkan på hyresgäster) åtgärder är genomförda krävs mer genomgrip-
ande åtgärder i bolagets organisation och sätt att arbeta för att ta energieffektiviseringsarbetet 
vidare 

I samband med en avslutande workshop diskuterade och reflekterade fastighetsbolag 3 tillsammans 
med forskare kring de förutsättningar som identifierats under den föregående dialogprocessen. Nedan 
följer en kort sammanfattning av huvuddragen i workshopdiskussionen. 

Beträffande en långsiktig strategi för beståndet menar representanterna att bolaget, liksom andra 
kommunala fastighetsbolag, skulle behöva jobba mer med att utveckla en sådan. Uppfattningen är att 
få bolag har en långsiktig strategi på byggnadsnivå (”man hittar inte så mycket om strategier inom 
fastighetsbolagssidan”) men de ser att de själva nu är på väg dit. En till denna fråga nära kopplad 
diskussion är hur man inom bolaget jobbar med uppföljning och optimering, och mer specifikt hur 
mycket resurser fastighetsbolaget avsätter för sådant arbete. Arbetet med såväl uppföljning av 
fastighetsbeståndets prestanda som optimering uppfattar man idag som begränsat, främst av hur 
mycket tid man anser sig kunna lägga på detta. Samtidigt konstaterar energicontrollern under dialogen 
att bolaget därmed inte drar full nytta av redan gjorda investeringar och att det inte bara handlar om 
att nå en optimal funktion utan också om att ”lära” från genomförda investeringar och de uppföljningar 
som görs. Det är inte heller självklart hur en uppföljning på bästa sätt ska organiseras utifrån 
exempelvis olika fastigheter, byggnadskategorier eller tillämpade lösningar i beståndet. En 
fastighetsstrategi på byggnadsnivå kräver en motsvarande uppföljning men också en kunskap i 
organisationen om hur resultatet av en sådan uppföljning ska tolkas. Idag finns redan mycket av det 
underlag som skulle krävas för en sådan uppföljning, men den är inte tillgängliggjord i bolagets system. 
En återkommande fråga i energieffektiviseringsarbetet är hur olika resurser ska allokeras, vilket man 
menar inte alltid är så lätt att se: ”Vi kan följa upp förbrukningen, men är förbrukningen att betrakta 
som normal? Vi kan se att vi har ett bättre resultat efter en åtgärd, men finns mer att hämta?”. 

Att få till stånd ett system och en strategi för uppföljning är dock inte enbart en fråga om teknisk 
uppföljning och att systematiskt samla och dokumentera data. Om inte uppföljningen har en mottagare 
hjälper det inte att det tekniska stödet är på plats. Idag finns det tekniska stödet för en uppföljning 
av fastighetsbeståndet som kan stötta ett långsiktigt strategiarbete är samtligas uppfattning, och 
de menar att många bolag med dem också talar om såväl ett systematiskt uppföljningsarbete som ett 
samlat strategiarbete. Men få har tagit klivet mot att ”faktiskt göra i praktiken”; ”organisationen 
laggar efter de tekniska möjligheterna”. De pekar också på en ny ekonomisk ledning, nya regelverk och 
därmed förändrade kompetenskrav; ”man måste idag vara controller för att jobba med drift och 
energi”. Även med ett fullt utbyggt system för uppföljning är en fara som förvaltningschefen ser att 
ingen har, eller tar sig, tid att ”grotta ner sig i rapporterna” som faller ut av genomförda 
uppföljningsinsatser. Ett fastighetsbestånds- och byggnadsdatamaterial kan skapa förutsättningar att 
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jobba med ”skalpell istället för yxa” när olika utvecklingsbeslut ska tas, men det behövs en 
organisation och struktur kring detta menar samtliga.  

En uppfattning är att bolaget skulle kunna ”bli bättre på att jobba med erfarenhetsutbyte internt i 
organisationen, mellan olika delar i organisationen”. Samtidigt som man kan tala om öar av expertis 
kan man tala om ”öar av okunskap” konstaterar förvaltningschefen. Det handlar inte bara om att 
man på ett medvetet plan saknar kunskap, det kan också handla om att man inte är medveten om att 
man saknar kunskap eller har ofullständig kunskap, exempelvis att man i ett beslut inte har kännedom 
om eller av andra skäl inte nyttjat den samlade kompetensen som finns inom den egna organisationen. 
Energicontrollern konstaterar att det på energisidan ”ibland görs saker hos oss i bolaget som aldrig 
hade blivit gjort om vi i driften hade varit inblandade”. Fastighetsutvecklingschefen konstaterar också 
att det ibland kan vara så att ”bra saker görs som sedan ger konsekvenser som inte är så bra, total sett”. 
Enligt representanterna är därmed några utmaningar för det långsiktiga energieffektiviseringsarbetet: 

• Utvecklade former för att nyttja och utveckla kompetensen i organisationen, och minska risken för 
suboptimeringar. Om inte förvaltningen är med så styr ekonomiavdelningen utifrån sin kunskap 
och expertis. Om inte driftpersonal (drifttekniker) och förvaltningspersonal (bovärdar) har 
möjlighet att mötas uppstår en skevhet i kunskapen om fastighetsbeståndet. Om vi inte har tid att 
bearbeta, analysera och använda data från uppföljningar har vi inte heller hushållit väl med våra 
interna resurser. Här är tiden, och konkurrensen om tiden, mellan de dagliga uppgifterna och det 
långsiktiga arbetet en springande punkt som samtliga återkommer till. En väg framåt menar 
energicontrollern är dock att se över organisation och system och hur de kan möjliggöra att ”man 
jobbar närmare varandra”, över olika kompetens- och ansvarsområden. 

• Hitta rätt former för att gå från tanke till handling. Om allt för många samlas kring allt för generella 
frågor är steget till handfasta åtgärder långt. Om ingen har det uttalade ansvaret för att driva 
frågan kring utveckling av en fastighetsstrategi är det svårt att ta nödvändiga steg framåt. Om man 
försöker ta allt för stora steg strandar arbetet, liksom om man inte tar några steg alls. Här kan en 
väg framåt vara att börja med ett mindre antal byggnader och lära av det, för att sedan stegvis 
lägga till ytterligare byggnader. Möjligheter att jobba med benchmark mot andra fastighetsbolag 
lyfts också.  

På motsvarande sätt som de inom sitt fastighetsbolag kan se att öar av expertis kan samverka med öar 
av okunskap menar de att det också kan finnas anledning att fundera över om de myndigheter som tar 
fram riktlinjer och regler har kunskap och utvecklade arbetssätt för att utvärdera effekter och 
konsekvenser av de beslut som de fattar.  

3.3 Samverkansarena om energirelaterade beslut gällande fastighetsbestånd i 

Norrbotten 
Den ur byggprocessaktörsperspektiv breddade dialogprocessen i form av workshoppar i Luleå och 
Kiruna på temat ”Bygga nytt och bygga om - för energieffektivare fastighetsbestånd” (se bild 3) 
samlade representanter för: fastighetsägare (12); leverantörer inom bygg, VVS, miljö/energi och 
arkitektur (16), samt; intresse-, bransch-, rådgivande organisationer och lokala experter (verksamma 
i Norrbotten) inom energiområdet från byggentreprenörer, arkitekter och VVS/energikonsulter (13). 
Nedan sammanfattas huvuddragen av de diskussioner som fördes mellan deltagarna under 
sammanlagt tre halvdagar.  
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Bild 3: Deltagare vid workshoppen i Luleå diskuterar energirelaterade utmaningar i fastighetsbestånd i 

Norrbotten. 

Under workshopparna i Luleå och Kiruna identifierade fastighetsbolagen energibovar som de såg som 
betydelsefulla energirelaterade utmaningar. Dessa återfanns främst inom fokusområdena Värme och 
ventilation, Beteenden och Klimatskal. Det kalla klimatet lyftes av flera också fram som en särskild 
utmaning. Deltagare från fastighetsbolag menade att fastighetsägare ofta fokuserar på åtgärder i 
byggnadens driftsfas. Vidare framhöll de energibovar såsom dåligt isolerade byggnader, över-
ventilering, självdrag, frånluftsventilation och brukarbeteenden som särskilt utmanande då de bidrar 
till hög energianvändning samtidigt som de inte kan åtgärdas på ett enkelt sätt. 

I nästa steg av workshopparna framkom att de områden som fastighetsbolagen vidtar energi-
effektiviseringsåtgärder inom inte helt överensstämmer med de områden inom vilka de identifierat 
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energibovar. Mycket arbete görs enligt deltagarna inom området Värme och ventilation och Klimatskal. 
Dock menar fastighetsbolagen att de inte företar åtgärder i klimatskal i den omfattning som 
energibovar identifierats. Sett till Klimatskalet är det ofta så att ”de lågt hängande frukterna”, som 
exempelvis tilläggsisolering av vindar, redan är plockade och det krävs stora insatser för att komma 
vidare till nästa steg som till exempel att tilläggsisolera fasader. Vidare uppgav fastighetsbolagen att 
de jobbar systematiskt med åtgärder inom fokusområdet Ljus och belysning såsom att byta till mer 
energieffektiv belysning och styrning. Det beror enligt deltagarna på att sådana åtgärder är kostnads-
effektiva och enkla att genomföra och därför inte utgör någon utmaning.  

Utifrån den bild av sitt nuvarande energieffektiviseringsarbete som fastighetsbolagen i Norrbotten gav 
under workshopparna förefaller bolagen inte genomföra några åtgärder inom fokusområdena 
Material och Energitillförsel. Att inget arbete sker inom Energitillförsel menade man beror på att 
bolagens bestånd främst består av tätortsnära fastigheter anslutna till fjärrvärme med låga och stabila 
priser. Hur val av byggmaterial och byggsystem kan påverka energianvändningen för byggnader och 
bestånd i ett livscykelperspektiv berörde inte fastighetsbolagen under workshopparna som någon för 
dem fokuserad utmaning.  

Åtgärder som vidtas med koppling till fokusområdet Stadsplanering förefaller idag inte vara baserat 
på en kunskapsbas inom energieffektivisering. Representanter för fastighetsbolag framhöll exempel-
vis att man i samband med planering av Kirunas nya centrumbebyggelse tittar på byggnaders 
placering i förhållande till mikroklimatet för att skapa en god vistelsekomfort i miljön, men inte utifrån 
ett energiperspektiv. Fastighetsbolagen identifierade generellt inte frågor inom fokusområdet 
Byggprocessen som en utmaning, men samtidigt lyfte deltagarna från ett fastighetsbolag fram att deras 
arbete med Energy performance contracting (EPC) har stärkt kunnandet om energirelaterade frågor 
brett inom organisationen och bidragit till ett mer lyckat energieffektiviseringsarbete. En väsentlig del 
av diskussionen kring Beteende kom också att handla om hur man jobbar med förändrat beteende i 
den egna organisationen. Inom området Beteende lyfte fastighetsbolagen därutöver fram brukar-
beteenden som en stor energibov i bestånden, men samtidigt menade de att förhållandevis lite 
aktiviteter sker inom detta område. Åtgärder som fastighetsbolagen kopplar till området är individuell 
mätning och debitering (IMD), främst av varmvatten, vilket är något som de konstaterar att 
fastighetsbolag skapar förutsättning för vid nybyggnationer. Några av deltagarna påpekade dock att 
IMD ofta kostar för mycket att genomföra vid en renovering då befintliga system inte är anpassade för 
individuell mätning per lägenhet och måste kompletteras med fler mätare vilket ökar det 
administrativa arbetet och underhållskostnaderna.  

Under workshopparna lyfte fastighetsbolagen ofta fram användning av teknik som lösning på energi-
bovarna. För att de tekniska lösningarna ska implementeras konstaterades dock att det krävs att 
investeringskostnaden är rimlig eller att åtgärden är standardhöjande och kan finansieras via 
hyreshöjningar. Installation av FTX-system är ett exempel på en teknisk lösning som en del deltagare 
pekar ut som en möjlighet inom området Värme och ventilation. Hinder för att installera FTX-system i 
befintliga fastigheter som särskilt lyftes fram av fastighetsbolagen var höga kostnader i samband med 
installation men också svårigheter att berättiga hyreshöjningar till följd av att en sådan åtgärd 
genomförs. Representanter för ett av fastighetsbolagen menade exempelvis att Hyresgästföreningen 
lokalt har en syn på standardhöjande åtgärder som medför att hyreshöjningar inte kan göras för 
energieffektiviserande åtgärder och som leder till att åtgärderna inte genomförs då de inte kan 
finansieras.  
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Flera leverantörer som medverkade under workshopparna menade att de kan tillhandahålla nya 
smarta energieffektiva lösningar, men att dessa inte efterfrågas av fastighetsbolag i Norrbotten. De 
lyfte exempelvis fram lösningar såsom grönare betong som kan minska energianvändningen under 
produktionsskedet och internetuppkopplade mät- och styrsystem för värme och ventilation som kan 
minska byggnaders energianvändning och kostnader i driftsfas. Generellt menade leverantörerna att 
de upplever att efterfrågan på miljö- och klimateffektiva lösningar är lägre i Norrbotten än i södra 
Sverige och att fastighetsbolag i Norrbotten dessutom ställer lägre energikrav i jämförelse med södra 
Sverige där skarpare energikrav än i BBR ofta efterfrågas. Vissa leverantörer framhöll vidare att 
fastighetsbolagens fokus på klimatskal och ventilation inte är tillräckligt, utan de ser att en helhetsbild 
och ett längre tidsperspektiv behövs med ett ökat fokus på brukarbeteenden, egenproducerad el och 
mätning/uppföljning för att på sikt utveckla bättre lösningar. Exempelvis nämndes nya affärsmodeller 
där brukaren får betala för sin egen vistelsekomfort som en intressant framtidslösning. Några 
leverantörer konstaterade också att energifrågan behöver tas upp i ett tidigare skede i processen för 
att undvika höga kostnader som annars kan bli följden av sent vidtagna åtgärder för att klara 
energikrav-/mål. Sammantaget menade de deltagande leverantörerna att de, liksom leverantörer 
generellt, styrs av vad beställare efterfrågar och att beställare idag ofta har bristande kompetens inom 
energieffektviseringsområdet.  

Den expertpanel som fanns på plats bidrog till workshopen med ett bredare systemtänk och berörde 
organisatoriska frågor, uppföljning och kvalitetssäkring utifrån sina respektive expertisområden; 
bygg, energi, arkitektur och VVS. Energiexperten lyfte inom fokusområdet Renovering fram vikten av 
att göra statusutredningar för byggnader och att genomföra åtgärder i paket och menade att dagens 
stora fokus på att bygga nytt gör att fastighetsbolag inte alltid har resurser att även renovera. Vidare 
pekade energiexperten på att det är en utmaning att höja kompetensen på beställarsidan då 
fastighetsbolag ofta upplever att de inte kan avvara tid för utbildning. Experten inom VVS menade att 
det är viktigt att fokusera på att minska byggnaders effektbehov och att uppföljning krävs för att veta 
hur vidtagna åtgärder påverkar i driftsskedet. Experten inom arkitektur å sin sida saknade en 
diskussion kring placering av och mikroklimat kring byggnader, något som deltagande fastighetsbolag 
menade att de tittar på men inte ur ett energiperspektiv. De energiutmaningar som experterna 
gemensamt identifierade under workshopparna låg främst inom fokusområdet Byggprocessen. De 
konstaterade att det stora projektfokus som finns i byggsektorn begränsar aktörernas utrymme för 
utvecklingsarbete och bekräftade de deltagande leverantörernas uppfattning om att i ett projekt gör 
leverantörerna det som beställaren efterfrågar. Tillsammans pekade experterna också på bristande 
dialog mellan olika aktörer under byggprocessen som en stor utmaning och de konstaterade att den 
typen av möten och dialog som initierats under workshopparna är ovanlig (även på nationell nivå). 
Deras uppfattning var att det ofta råder vattentäta skott mellan byggentreprenörer och arkitekter, och 
att kvalitetssäkring av energianvändning från projektering till drift av byggnaden behöver förbättras. 
De menade också att såväl perspektiv från brukare och förvaltare som leverantörer behöver 
involveras i tidigare dialoger med beställare. Ett förslag som de gemensamt förde fram var att 
beställare kan utse en energiansvarig/-samordnare som följer projektet till och med två år efter att 
byggnaden tagits i drift och ser till att beställarens energirelaterade mål uppfylls. Några av dem 
konstaterade vidare att samtidigt som beställare i Norrbotten har behov av energirelaterad 
kompetensutveckling, behöver leverantörer proaktivt erbjuda och upplysa beställare om 
energieffektiviseringslösningar i större utsträckning än vad som de gör idag. Även politik på nationell 



 

 

 

25 

VAD STYR ENERGIREL AT ER ADE BESLUT HOS F AS TIGHETS ÄG ARE?  

och kommunal nivå lyftes fram som en viktig del för energieffektiviseringsarbetet eftersom tydliga 
visioner och mål behövs för att leda arbetet framåt.   

Sammanfattningsvis lyfte deltagare från fastighetsbolag, leverantörer och experter fram olika 
fokusområden i diskussionerna. Fastighetsbolagen fokuserade på byggnadens driftsfas och tekniska 
energiutmaningar som exempelvis överventilering och självdrag och såg installation av FTX-system 
som lösningen. Leverantörerna menade å sin sida att de möter fastighetsbolagens behov men att det 
också finns energieffektiva lösningar som inte efterfrågas. Både uttalanden från deltagande 
leverantörer och experter pekar på att den relativt låga efterfrågan på nya lösningar för 
energieffektivisering som leverantörer upplever i Norrbotten kommer av en bristande 
beställarkompetens inom området och att den kunskap som finns kring lösningarna inte är tillräckligt 
tillgängliggjord. Experterna lyfte fram att det finns många utmaningar inom fokusområdet 
Byggprocessen som behöver övervinnas för att utveckla energieffektiviseringsarbetet. De pekade 
särskilt på vikten av dialog mellan olika aktörer under byggprocessen och menade att såväl beställare 
som leverantörer behöver en ökad förståelse för vad som händer i olika skeden av (renoverings- eller 
nybyggnads)processen och hur det kan påverka energianvändningen i brukarskedet. Leverantörer 
lyfte fram att det även för dem är viktigt att bättre förstå fastighetsbolagens  behov och förutsättningar 
i ett bredare sammanhang för att kunna utveckla sina erbjudanden. Under workshopparna uttryckte 
både representanter för fastighetsbolag och leverantörer ett stort behov av att mötas över 
aktörsgränserna, även utanför skarpa projekt. De höll med experterna om de ofta tydliga gränssnitten 
dem emellan och konstaterade att det vanliga idag är att olika aktörsgrupper träffas var för sig. För att 
ta ett bredare grepp på energieffektivisering av fastighetsbestånd i Norrbotten menade de gemensamt 
att det finns behov av att utveckla ett forum där kunskaper och erfarenheter om energirelaterade 
utmaningar och lösningar mer kontinuerligt kan utbytas och utvecklas över aktörsgränserna. 

3.4 Energirelaterade beslut vid utveckling av en ny stadsdel 
Mycket av fokus i dialogprocesser och workshoppar låg på energieffektiviseringsåtgärder och utman-
ingar i befintliga fastighetsbestånd. Men i Norrbotten har frågan om energieffektivisering aktualiserats 
i samband med den pågående expansionen och omvandlingen av städerna. Luleå kommun driver för 
närvarande utveckling av den nya stadsdelen Kronan med ambition om att skapa förutsättningar för 
en attraktiv och hållbar stadsdel. Bland de önskemål (uttryckta i termer av principer, ambitioner och 
mål) avseende gestaltning och hållbarhet som kommunen lyft fram som viktiga i stadsdelsutveck-
lingen finns vissa som har bäring mot energirelaterade aspekter. Som svar på kommunens inbjudan 
till markanvisning av den första etappen med nya bostäder inkom femton utformningsförslag från 
olika exploatörer. Vår kartläggning av dessa sammanfattas i Bilaga 2, där kommunens önskemål och 
exploatörernas föreslagna lösningar sorterats efter E2B2:s tio fokusområden.  

I utvecklingen av stadsdelen Kronan, som handlar om nyproduktion, är fokusområdena för de energi-
effektiviseringsåtgärder som lyfts fram i dialogen mellan kommunen och exploatörerna förflyttade 
(jämfört med de resultat som redovisats i avsnitt 3.1-3.3) från förbättringar av befintliga tekniska 
system i enskilda byggnader till att i högre grad beakta åtgärder med koppling till: Stadsplanering och 
Tjänsteutveckling i ett vidare perspektiv (t.ex. underlätta för boende att minska sitt behov av egen bil), 
Beteende (medvetandegöra boende om den egna energianvändningen främst genom individuell 
mätning), Energitillförsel (t.ex. producera egen el genom solceller) samt Byggprocessen och Material 
(t.ex. tillämpa miljöcertifieringar).  
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Emedan kommunen uttryckt önskemål som har bäring mot samtliga E2B2:s fokusområden, är det 
främst inom fokusområdena Stadsplanering, Byggprocessen, Tjänsteutveckling, Energitillförsel,  
Material och Beteende som exploatörerna tagit fasta på kommunens önskemål. Lösningar med trä som 
material, miljöcertifierade byggnader, gröna tak, egen elproduktion via solceller, cykelfrämjande 
åtgärder och resepool för framtida boende är exempel på konkreta önskemål från kommunen som 
exploatörerna oftast integrerat i sina utformningsförslag. För att adressera kommunens önskemål om 
teknik som påverkar Beteende föreslår exploatörer individuell mätning av (oftast) el och vatten, men 
även individuell mätning av värme har föreslagits. Inom fokusområdet Byggprocessen finns bland de 
inlämnade förslagen såväl miljöcertifieringar av företag och byggnader (främst genom Miljöbyggnad) 
som särskilt utpekade hållbarhetsansvariga i projektet.  

Så som vår kartläggning av energieffektiviseringsåtgärder i den svenska bebyggelsen (se avsnitt 3.1 
och Bilaga 1) tidigare visat är individuell mätning av el och varmvatten en relativt vanlig åtgärd även i 
befintliga bestånd, medan lokal elproduktion via solceller ännu inte har nått en bred användning även 
om viss tjänste- och produktrelaterad forskning och utveckling finns. I intervjustudien framkom att 
vissa respondenter från fastighetsbolag ser en lönsamhetsproblematik kring investeringar i solceller, 
särskilt i Norrbotten där elpriserna är förhållandevis låga. Representanter för såväl intresse- och 
branschorganisationer som fastighetsbolag ställer sig också tveksamma kring om nyttan med 
individuell mätning och visualisering uppväger det merarbete och de kostnader som de menar att 
lösningarna kräver. I enlighet med kommunens önskemål har dock de flesta exploatörer som 
kommunen valt ut för markanvisning inom den första etappen lyft fram både solceller och lösningar 
för individuell mätning i sina utformningsförslag. Här förefaller därmed kommunens önskemål att ha 
varit mer direkt styrande vad gäller vilka energieffektiviseringsåtgärder som kan komma att användas 
i framtida bostadsområden inom stadsdelen Kronan. 

En längre redogörelse för, och analys av, stadsdelsutvecklingsprocessen finns publicerad som en del i 
en doktorsavhandling (Viking, 2017) och den fortsatta processen följs i ett samverkansprojekt med 
Luleå kommun (Klimatsynk, 2018). 

3.5 Faktorer som styr energirelaterade beslut – en syntes 
Under intervjuer med branschorganisationer, intervjuer och dialogprocesser med fastighetsbolag och 
under workshoppar med deltagare från olika byggprocessaktörer har några faktorer återkommande 
blivit belysta som betydelsefulla för energirelaterade beslut. Det handlar om ekonomi, strategi och 
resurser. Dessa faktorer kan också kännas igen från tidigare studier och forskning, som den redovisade 
kartläggningen (avsnitt 3.1) visat.  

Från fastighetsbolagens håll är det genomgående ekonomiska aspekter som primärt lyfts fram och 
som också upptagit mycket av tiden under dialogprocesserna. Det handlar om flera olika ekonomiska 
aspekter där de mest frekvent framhållna är: 

• Investeringskostnader; en hög investeringskostnad utgör ett generellt hinder, men ska också 
förstås i relation till finansieringsmöjligheter, återbetalningstid och risktagande (inte minst med 
avseende på hur ”säker” den bedömda återbetalningstiden är); ju mer omfattande en åtgärd är 
desto mer påtagligt blir det att investeringskostnaden inte utgörs enbart av den faktiska invester-
ingen utan också av kostnader till följd av de ingrepp och störningar som åtgärden innebär. 
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• Finansieringsmöjligheter; olika bolag har olika förutsättningar att finansiera långsiktiga 
investeringar, men; standarhöjande åtgärder som medger hyreshöjningar är en knäckfråga. 

• Återbetalningstid och risktagande; ju längre fram i tiden återbetalningen kan förväntas desto 
större är osäkerheten och för nya lösningar är kostnaden säker men återbetalningspotentialen att 
betrakta som ”teoretisk”. 

Från ett lednings- och organisatoriskt perspektiv indikerar resultaten att såväl beställare som 
leverantörer av energieffektiviseringsåtgärder tenderar att ”göra vad man alltid gjort” och att i första 
hand jobba med kortsiktiga, ofta mindre och enklare, tekniska åtgärder (”lågt hängande frukter”) med 
låg investeringskostnad relativt återbetalningen och med kort återbetalningstid. För att ta ett nästa 
steg i energieffektiviseringsarbetet, när de låga frukterna är plockade, krävs emellertid mer 
genomgripande åtgärder: 

• Nya organisatoriska strukturer och arbetssätt; fastighetsbolag i studien menar att tekniken för 
mer genomgripande och systematiska åtgärder och arbetssätt i många stycken finns idag, men att 
den egna organisationen ”inte är på plats” för att nyttja möjligheterna.  

• Långsiktiga strategier och planer; fastighetsbolag i studien menar att det idag ofta saknas stöd för 
långsiktigt arbete med utveckling i fastighetsbeståndet, generellt och för energieffektiviserings-
arbetet mer specifikt. Även experter, forskare och leverantörer ser att sådana uttalade strategier 
och planer från fastighetsbolagens sida kan utgöra viktiga underlag för en utökad systemsyn, och 
för att leverantörerna ska kunna vidareutveckla sina erbjudanden utifrån fastighetsbolagens 
behov.  

På resurssidan är det främst olika kunskaps- och kompetensrelaterade aspekter som har 
framkommit: 

• Kunskap om att ”kunskap finns”; att kunna identifiera ett behov av kompetens är ett första steg, 
där många menar att problem kan föreligga redan internt i den egna organisationen, men där 
avsaknad av arenor för att mötas i konkreta dialoger över aktörsgränser också har pekats ut som 
ett problem. 

• Kompetenstillgång; att tillgå kompetens är ett kritiskt resursrelaterat problem vid energi-
effektivisering i den norra delen av landet där den lokala tillgången till relevant kompetens bland 
konsulter såväl som utförare/entreprenörer har lyfts fram som begränsad – samtidigt pekar 
leverantörerna på en bristande efterfrågan från fastighetsbolagen. 

• Specialistkunskap/kompetens utan systemförståelse; Öar av expertis är ett eskalerande problem 
när åtgärder i allt större utsträckning kräver ett systemtänkande och problemet förefaller 
förekomma på många nivåer: internt i organisationer, exv. mellan drift och förvaltning i 
fastighetsbolag; mellan olika fackområden på konsultsidan, exv. mellan värme och ventilation; 
samt mellan experter inom myndigheter som utvecklar riktlinjer (och, kan vi forskare självkritiskt 
konstatera – så även inom akademin).  
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4 Diskussion 

För att gynna en bredare användning och införande av energieffektiva lösningar i fastighetsbestånd 
pekar vår studie sammantaget på ett behov av att utveckla strukturer för en ökad systemsyn och bättre 
integrera kompetenser för en mer gemensam, kontinuerlig kunskapsutveckling.  

I samband med teknik- och metodutveckling finns anledning att se över i vilken utsträckning olika 
lösningar är implementeringsbara, inte bara tekniskt i en byggnad eller i en del av ett bestånd, utan 
också ekonomisk och organisatoriskt i ett fastighetsbolag. Flera av de i studien medverkande 
fastighetsbolagen talar om energieffektiviseringsåtgärder inom det egna bolaget i termer av att 
”plocka de lågt hängande frukterna”. Bolagen refererar här till beprövade metoder och tekniska 
lösningar där (typiskt):  

• Den förväntade effekten är känd, uppskattningsbar, uppkommer direkt och är ekonomiskt 
uppföljningsbar 

• Kostnaden för investeringen är låg och/eller återbetalningstiden är kort så att investeringen är 
enkel att ”räkna hem” 

• Implementeringen är enkel i termer av tidsåtgång, komplexitet och störning (av hyresgäster men 
också för egen ordinarie verksamhet) 

I studien genomförda kartläggningar, dialogprocesser och workshoppar pekar samstämmigt mot att 
forskare såväl som byggprocessens aktörer behöver lägga större fokus på att kombinera teknisk 
utveckling inom energieffektiviseringsområdet med utveckling som rör processer, organisationer och 
övergripande strukturer. Från studien är det särskilt tydligt att fastighetsbolag, men också konsulter 
och entreprenörer, ser ett behov av praktiskt implementerbara lösningar som utvecklats utifrån verk-
ligheten såsom den ser ut i fastighetsbolags vardag. Många demonstrationsprojekt har den 
ambitionen, men när fokus ensidigt ligger på den tekniska potentialen och hur den kan valideras 
missar man ofta att fånga kunskapen om process- och organisationsrelaterade förutsättningar för att 
potentialen ska kunna realiseras i praktiken.  

I fastighetsbolagens organisationer internt finns anledning att se över hur befintliga strukturer, 
beslutsprocesser och strategiarbeten öppnar upp för och stöttar ett systemperspektiv. Vår initiala 
tanke med studiens genomförande var att från olika externa aktörs- och kompetensområden belysa 
och bedöma fastighetsbolags energieffektiviseringsåtgärder i beståndet. Under studiens gång visade 
det sig emellertid att fastighetsbolagen i sitt energieffektiviseringsarbete brottades med att över-
brygga interna strukturer, varför dialogprocesserna kom att koncentreras kring möten mellan olika 
kompetensområden inom fastighetsbolagen. De bolag som kommit längst i arbetet med ”de lågt 
hängande frukterna” i beståndet menar att nästa steg i energieffektiviseringsarbetet förutsätter ett 
organisationsstrategiskt arbete i bolaget. För att dra nytta av redan gjorda investeringar, genom att 
exv. följa upp och optimera teknisk prestanda, krävs arbetssätt och strukturer som idag ofta saknas. 
På motsvarande sätt saknar fastighetsbolagen generellt förutsättningar att lära av varandra inom 
organisationen. Betydelsen av brukarbeteenden för beståndets energiprestanda har uppmärk-
sammats men beteenden inom fastighetsägarens egen organisation har inte tilldragit sig något 
närmare intresse från vare sig forskare eller finansiärer. Dialogprocesserna visade särskilt på ett 
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behov av ökad integrering horisontellt i bolagen mellan avdelningar och kompetenser inom fastig-
hetsutveckling, förvaltning och drift- och underhåll, men också vertikalt för att samordna kort- och 
långsiktiga utvecklingsfrågor och bygga en sammanhållen strategi för fastighetsbeståndets utveckling.  

Slutligen finns anledning att se över hur dagens nätverk för kunskapsutbyte och –byggande om 
energieffektivisering i fastighetsbestånd ser ut. Studien visar att det är ovanligt att mötas lokalt över 
aktörsgränssnitt, annat än i pågående projekt. Även i projekten sker ofta interaktionen så att olika 
befattningshavare inom fastighetsbolagen möter externa aktörer inom samma specifika specialist-
områden. Ett systemperspektiv kräver ett förändrat arbetssätt. Lärandepotentialen utifrån nuvarande 
strukturer är begränsad menar i studien deltagande fastighetsbolag, konsulter, entreprenörer och 
teknikinnovatörer och efterlyser bättre förutsättningar för att dela perspektiv och ”skapa gemensam 
verkstad”. Vi är bra på att samlas kring de övergripande problembilderna, men dialogen förs ofta på 
en för hög abstraktionsnivå, menar exempelvis deltagare från ett av fastighetsbolagen. Genomgående 
under studien har det visat sig vara svårt att avsätta tid för arbete med energiutvecklingsfrågor av 
strategisk art. Detta gäller särskilt för de deltagande fastighetsbolagen i Norrbotten. Ju mer långsiktiga 
frågor, eller långsiktigt förväntade effekter av energieffektivisering, desto svårare har det visat sig vara 
att finna utrymme för att jobba med dem ”redan idag”. Därför är frågan om ”nytta” central i alla typer 
av arena- och nätverksbyggande aktiviteter. I samverkan med LÅGAN-nätverket i Norrbotten har vi 
under projektets gång uppmärksammat detta problem och en arena i form av ett aktörsöverskridande 
nätverk är under formering med LÅGAN-nätverket och IUC Norrbotten som drivande parter. 

Tillsammans med ett av fastighetsbolagen från studien finns utvecklade planer på forskning om 
energieffektiviseringsåtgärder i deras bestånd från ett kombinerat tekniskt och organisatoriskt 
angreppssätt. Samverkan med Luleå kommun som initierades inom projektet driver vi idag vidare 
inom ett regionalt utvecklingsprojekt till vilket en doktorand redan är knuten. Fokus är här på dialog-
processer mellan kommunen och exploatörer lokalt för att åstadkomma ett hållbart och attraktivt 
bostadsbyggande i pågående och framtida stadsutveckling. 
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Bilaga 1 

En nulägesbild över energieffektiviseringsåtgärder ur fyra perspektiv:  

• Vad forskningen fokuserar på 
• Vad som prövats men inte nått bred användning 
• Vad som görs och används 
• Faktorer som styr beslut om energieffektiviseringsåtgärder 
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Bilaga 2 

Identifierade energirelaterade aspekter bland kommunens önskemål och exploatörernas föreslagna 
lösningar för utformning av nya bostadskvarter inom den nya stadsdelen Kronan, sorterade efter 
E2B2s fokusområden, visas i tabellen nedan. Önskemål och föreslagna lösningar som kan kopplas till 
energirelaterade aspekter, men som är av en mer generell karaktär har placerats i ett eget område; 
Övrigt.    

Fokusområden Vad önskar kommunen Vad erbjuder exploatörerna  

(antal som erbjuder) 

Stadsplanering Gården ska ge ekosystemtjänster - 
skuggning, mildra vindar. 

Hållbara transportsystem som prioriterar 
alternativ till biltrafik. 

Förutsättningar för resor till fots eller med 
cykel är prioriterade och bilanvändningen 
ska minska.  

Cykelparkering och/eller cykelförvaring (10) 

Ekosystemtjänster (2) 

Byggprocessen  Byggaren bör ha en hållbarhetsansvarig och 
kan använda olika typer av certifieringar.  

 

Miljöcertifiering (9), varav Miljöbyggnad (7), 
Svanen (1), Green Building (1) 

Hållbarhetsansvarig (3) 

Miljöcertifierat företag enligt ISO14001 (5). 

Certifierad medarbetare som får leda 
certifieringsarbete (1)  

Industriellt byggande i trä (2) 

Kvadratsmarta lägenheter (1) 

Klimatanpassning av fastigheter (1) 

Fokus på låga driftskostnader genom fokus 
på kretslopp och energieffektivt byggande (1) 

Tjänsteutveckling Resepooler med miljöfordon, system för 
bokning, laddplatser för fordon och 
information om olika resealternativ.  

Tänkt bilpoolslösning för de boende (7) 

Laddning av elbilar (3) 

Laddning av elcyklar (5) 

Laddning av elmoped (1) 

Cykelpool (2) 

Renovering Bottenvåningar med takhöjd och planlösning 
som medför flexibel användning.  

Flexibla lägenhetslösningar (1) Flexibel 
användning av bottenvåningar (2) 

Klimatskal Alla hus ska ha ett bra klimatskal och vara 
lågenergihus.  

Vegetation på tak (5) 

Tak med lämplig vinkel för solceller (1) 

Mycket välisolerade byggnader (1) 

Energitillförsel Husen ansluts i första hand till fjärrvärme 
och gärna egen elproduktion med 
solceller. 

Yttre skuggning framför system för kyla som 
ska undvikas.  

Egenproducerad el från sol (4) 

Fjärrvärme i kombination Solfångare (1) 
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Värme och 
ventilation 

 

Bostäder med teknik som påverkar 
energianvändningen. 

Vattenburet system 

Snålspolande toalett (1) 

Snålspolande munstycke(2) 

FTX-system (1) 

Värmeåtervinning (1) 

Ljus och 
belysning 

Bostäder med teknik som påverkar 
energianvändningen. 

Bra dagsljusförhållanden i lägenheterna (2) 

Närvarostyrning och LED-belysning (1) 

Material Tydlig strategi för att undvika miljö-och 
hälsofarliga kemikalier. 

Förnyelsebara resurser ska prioriteras och 
koldioxidbelastningen ska dokumenteras. 

Trä- ett återkommande material 

Utveckla former för återanvändning under 
byggtiden och i det framtida boendet.  

Utrustning för fullständig källsortering både 
i bostaden och nära den. 

Trä (8) 

Återvunnen plåt (1) 

Tegel (1) 

Naturmaterial (1)  

Återbruksrum (1) 

Källsortering i bostaden (2) 

Återvinningsrum/soprum med källsortering 
(4) 

Byggvarubedömningen och eller Sundahus 
(3) 

Miljöbyggnad Silver (1) 

Hållbara/goda/miljövänliga materialval (6)  

Beteende Teknik som påverkar beteendet och 
minskar resursanvändningen är önskvärt. 

Individuell mätning av el ( 5) 

Individuell mätning av vatten (5) 

Individuell mätning av värme ( 2) 

Övrigt Ser gärna att olika former av ny teknik 
prövas för en ökad resurseffektivitet. 

Effektiva kretsloppslösningar för både 
energi och resursanvändning. 

Bostäder med energisnål utformning. 

Husens energianvändning ska 
dokumenteras.  

Energieffektiv utformning (1) 

Smarta och kompakta planlösningar (1)  
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Runt 35 procent av all energi i Sverige används i 

bebyggelsen. I forskningsprogrammet E2B2 

arbetar forskare och samhällsaktörer 

tillsammans för att ta fram kunskap och metoder för att 

effektivisera energianvändningen och utveckla byggandet 

och boendet i samhället. I den här rapporten kan du läsa 

om ett av projekten som ingår i programmet. 
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