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Förord 

Vi vill inledningsvis rikta ett stort tack till de respondenter som ställde upp till 

att medverka i denna uppsats. Tack till Markus Johansson (Skanska), Wille 

Osterman (NCC), Håkan Berndtsson (PEAB), Mats Enmark (KBAB) och 

Patrik Sjögren (Skövdebostäder) för att ni ställde upp. 

Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare Tommy Bergquist för de 

värdefulla synpunkter och idéer han under uppsatsens gång bidragit med.  
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Sammanfattning 

Författare: Jonny Andersson och Anders Nordenberg 

Handledare: Tommy Bergquist 

Titel: It´s an ecenomic thing – Energieffektivt byggande 

Inledning och problem: 

Idag produceras det fler bostadsrätter än hyresrätter. Följaktligen kommer de 

nyproducerade bostadsrätterna i allt högre grad avgöra hur energieffektivt det 

svenska nyproducerade fastighetsbeståndet byggs. En än mer energieffektiv 

nyproduktion kan vara förenad med en högre initial kostnad för 

grundinvesteringen. Ett fastighetsbolag som är långsiktig i sitt ägande kan med 

fördel välja en mer energieffektiv byggnad eftersom det ger lägre 

driftskostnader över fastighetens livscykel. En byggentreprenör som 

producerar bostadsrätter i egen regi saknar det långsiktiga ägarperspektivet då 

förvaltningen när byggnaden är färdigställd övergår till bostadsrättsföreningen. 

Det gör det följaktligen svårt för byggentreprenörerna att motivera en mer 

kostsam grundinvestering i syfte att uppnå en mer energieffektiv byggnad. 

Syfte: 

Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka om det finns någon 

skillnad i hur energieffektivt hyres- och bostadsrätter produceras. Vidare 

ämnar uppsatsen att undersöka de ekonomiska incitament som kan möjliggöra 

en mer energieffektiv nyproduktion av hyres- och bostadsrätter. 

Metod: 

Uppsatsen bygger på både en kvalitativ och en kvantitativ metod. Den 

kvalitativa delen gjordes genom fem intervjuer där tre respondenter var 

byggentreprenörer och två var fastighetsbolag. Den kvantitativa delen 

genomfördes genom att studera statistik som inhämtats från Boverket 

angående energiförbrukning för nyproducerade fastigheter under åren 2006-

2008. Slutligen analyserades och diskuterades denna empiri utifrån uppsatsens 

referensram. 

Slutsats:  

Utifrån uppsatsen kan vi fastslå att hyresrätter inte produceras mer 

energieffektivt än bostadsrätter. Det råder ett omvänt förhållande. Vi kan 

vidare dra slutsatsen att flerbostadshus med bostads- och hyresrätter överlag 



 

inte produceras så energieffektivt som idag är rimligt. Samtidigt som det kan 

konstateras att en mer energieffektiv nyproduktion inte nödvändigtvis är 

förenad med en väsentligt högre initial grundinvestering. Vi kan avslutningsvis 

dra slutsatsen att ett det finns ekonomiska incitament för aktörer i den svenska 

bygg- och fastighetssektorn att vara miljöprofilerade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Summary 

Authors: Jonny Andersson and Anders Nordenberg 

Supervisor: Tommy Bergquist 

Titel: It´s an ecenomic thing – Energieffektivt byggande 

Introduction and problem discussion 

Today, more cooperative flats are produced than rental apartments. 

Consequently, the newly built cooperative flats are increasingly going to 

determine how energy efficient the newly built housing stock in Sweden are. 

An even more energy-efficient new construction may be associated with a 

higher initial cost for the initial investment. A real estate company that is 

focusing on long term ownership can advantageously select a more energy-

efficient building since it offers lower operating costs over the lifecycle of the 

building. A construction contractor who produces cooperative flats for them 

to sale on their own is without an owner´s long-term perspective. It will 

therefore be difficult for construction firms to justify a more costly initial 

investment in order to achieve a more energy-efficient building. 

Purpose: 

The purpose of this bachelor thesis is to investigate whether there is any 

difference in how energy efficient rental apartments and cooperative flats are 

produced. Furthermore, the paper intends to examine the economic incentives 

that may enable a more energy efficient new construction of rental apartments 

and cooperative flats. 

Method 

The essay is based on both a qualitative and a quantitative part. The qualitative 

part was done through five interviews. Three respondents were contractors 

and two were real estate companies. The quantitative part was done by 

studying statistics obtained from Boverket regarding the energy consumption 

of newly built properties in the years 2006-2008. Finally this was analyzed and 

discussed on the basis of this theoretical framework.  

Conclusion 

Based on this thesis we have found that rental properties are not produced 

more energy efficient than cooperative flats. Instead there is an inverse 

relationship between these two factors. We can further conclude that the 



 

apartment buildings with cooperative flats and rental properties are generally 

not produced as energy efficient as reasonable. We can also conclude that a 

more energy efficient new production of buildings is not necessary associated 

with a higher initial investment. We can finally conclude that there are financial 

incentives for players in the Swedish construction- and property sector to be 

environmentally profiled. 
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1. Inledning 

I detta första kapitel kommer läsaren först att introduceras för uppsatsens ämnesområde. 

Efter introduktionen följer problemdiskussionen med författarnas frågeställningar varefter 

uppsatsen syfte presenteras.  

Bygg- och fastighetssektorn har en stor miljöpåverkan och följaktligen också 

en stor påverkan på vårt klimat. Bygg- och fastighetssektorn svarar för ca 40 % 

av Sveriges totala energianvändning och är således en viktig sektor vars 

utveckling kommer ha stor påverkan till huruvida Sveriges bidrag till de 

negativa klimatförändringarna kommer att reduceras (Varnäs et al. 2009). 

Tekniken finns där, men finns viljan?  

Vid nyproduktion av hyres- och bostadsrätter ges tillfälle för 

byggentreprenörer och fastighetsbolag att visa att viljan till att bygga mer 

miljövänligt och energieffektivt faktiskt finns. Gluch med flera (2009) påpekar 

att trots förekomsten av betydande kunskaper i branschen om att utforma 

byggnader energieffektivt byggs de flesta nyproducerade byggnaderna med 

traditionella metoder och normer där kortsiktiga lösningar tycks väljas framför 

de långsiktigt hållbara. Detta gäller både i avseende av val av material och 

tekniska lösningar.  

Vissa menar även att det inte varit lönsamt att producera mer miljövänliga och 

energieffektiva byggnader med den nya teknik som ändå finns (Bonde et al. 

2009)  

För att bygg- och fastighetssektorn skall producera hyres- och bostadsrätter 

mer miljövänligt och energieffektivt måste det följaktligen finnas ekonomiska 

incitament för en mer miljövänlig och energieffektiv nyproduktion. Då en mer 

miljövänlig och energieffektiv byggnad kan medföra ökade 

grundinvesteringskostnader måste följaktligen dessa marginalkostnader 

kompenseras i framtiden (Bonde et al. 2009). Genom att ta hänsyn till den 

nyproducerade fastighetens livscykelekonomi och de kostnader och intäkter 

denna genererar under livscykeln kan incitament för ett mer energieffektivt 

byggande skapas. En högre kostnad för grundinvesteringen som bidrar till 

energieffektivitet hos fastigheten kan följas av lägre drift- och underhålls 

kostnader i framtiden (Kats 2003). Det livscykelekonomiska perspektivet 

lägger tonvikt vid det långsiktiga ekonomiska resultatet för en fastighet och 

därmed står den löpande långsiktiga förvaltningen i fokus (Hansson et al. 
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2009). Den ekonomiska grundfrågan vid nyproduktion kan således formuleras 

som ”Ska vi bygga dyrt och förvalta billigt eller ska vi bygga billigt och förvalta dyrt?” 

(Lundström 2008, s. 457).   

För fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och privatpersoner har 

driftskostnaderna ökat tillföljd av stigande elpriser. Från år 1996 till år 2011 

har elpriserna, för lägenheter med tillsvidare prisavtal, ökat med över 250 

procent (Statistiska centralbyrån 2011).   

Nyproduktion av flerbostadshus kan resultera i flera olika upplåtelseformer där 

upplåtelseformerna hyres- och bostadsrätt är de vanligast förekommande. När 

ett fastighetsbolag beställer produktion av ett flerbostadshus och ger en 

byggentreprenör i uppdrag att genomföra produktionen kommer de ges 

möjligheter att i stor utsträckning själva påverka byggnadens utformning, inte 

minst de energitekniska egenskaperna (Nordstrand 2008). Vid förvaltning av 

ett flerbostadshus kommer lönsamhetens utfall till viss del vara beroende av 

energikostnaderna. Som fastighetsbolag och tillika beställare kan det därmed 

med fördel ställas höga krav att byggentreprenören bygger noggrant och mer 

energieffektivt. Vid nyproduktion av bostadsrätter ser beställningen och 

byggprocessen annorlunda ut. När byggentreprenörerna i egen regi och på eget 

initiativ genomför nyproduktion av bostadsrätter kommer det inte finnas 

någon extern beställare som ställer krav på hur byggnadens energitekniska 

egenskaper ska utformas. Byggentreprenören kommer istället i denna process 

själva att bestämma förutsättningarna för energiförbrukningen (Nässén et al. 

2008).  

I dagsläget byggs det ett större antal flerbostadshus med bostadsrätter än 

hyresrätter (Statistiska centralbyrån 2009). Därför kommer 

byggentreprenörerna i högre grad själva avgöra hur energieffektivt och 

miljövänligt det nyproducerade svenska fastighetsbeståndet kommer se ut.  

1.1. Problemdiskussion 

Läsaren kan med bakgrund av ovanstående resonemang konstatera att 

fastighets- och byggsektorn har stora möjligheter att reducera de negativa 

klimatförändringarna med ett långsiktigt hållbart byggande. För att detta ska 

ske krävs det följaktligen också ekonomiska incitament. Det har blivit allt mer 

betydelsefullt för fastighetsinvesterare att en fastighet har låg 

energiförbrukning, främst av kostnadsskäl men också tillföljd av en ökad 

miljömedvetenhet bland de nämnda (Bonde et al. 2009).    
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Som det nedanstående kommer framgå har de flesta byggentreprenörer tydligt 

uttalade miljöpolicies där de uttrycker sin strävan för ett långsiktigt hållbart 

byggande. Ett byggande som exempelvis ska bidra till hög energieffektivitet 

och därmed låga energikostnader för ägaren. Det kan dock sägas saknas 

ekonomiska incitament för byggentreprenörerna vid produktion av 

bostadsrätter i egen regi till ett mer energieffektivt byggande. Då en mer 

energieffektiv utformning av ett nyproducerat flerbostadshus kan vara förenad 

med en mer kostsam grundinvestering krävs således ett livscykelekonomiskt 

tänkande för att motivera en mer kostsam utformning. Då det krävs ett 

långsiktigt planerat innehav av en fastighet för att göra en mer kostsam 

energieffektiv utformning lönsam kan det tänkas vara svårare för 

byggentreprenörerna att ekonomiskt motivera ett sådant val vid byggande av 

bostadsrätter i egen regi (Nässén et al. 2008). Detta med bakgrunden att 

förvaltningen av den nyproducerade fastigheten med bostadsrätter övergår till 

den nybildade bostadsrättsföreningen då byggnaden är färdigställd (Isaksson et 

al. 2008). Då byggentreprenören istället själv är byggherre och dikterar 

villkoren för byggnadens utformning, men saknar avsikten med ett långsiktigt 

innehav uppstår en risk att de bortser från byggnadens livscykelkostnader. 

Därmed kan de sägas sakna motiv till att bygga energieffektivt (Varnäs et al. 

2009; Nässén et al. 2008 ). Denna risk finns sannolikt däremot inte i lika stor 

utsträckning vid produktion av hyresrätter där projektet beställs av ett 

fastighetsbolag som genom beställning av en energieffektiv byggnad kan skapa 

sig långsiktiga ekonomiska fördelar under den framtida förvaltningen av 

fastigheten (Nordstrand 2008).  

Det kan vidare finnas en avsaknad av kunskap hos bostadsrättsköpare om 

vikten av energieffektiva byggnader ur en ekonomisk synpunkt. En kunskap 

som däremot i större utsträckning kan antas finnas hos fastighetsbolagen som 

har ett stort fokus på fastighetens livscykelkostnader. För fastighetsbolag och 

bostadsrättsföreningar kommer ägandet av en miljövänlig och energieffektiv 

byggnad i framtiden bli allt viktigare. Då samhällets miljökrav sannolikt 

kommer skärpas i framtiden kan de byggnader som inte uppfyller dessa krav 

tvingas till omfattande och kostsamma förändringar.  Denna kostnad kommer 

då att tvingas bäras av fastighetsbolaget respektive bostadsrättsföreningen. 

Utformas nyproducerade hyres- och bostadsrätter redan nu mer miljövänligt 

och energieffektivt än de krav och normer som finns idag kommer denna 

kostnad att kunna undvikas (Bonde et al. 2008). Riksdagen har exempelvis 

som mål att minska den totala energianvändningen per uppvärmd area enhet 

med 50 procent till år 2050 med utgångspunkt i energianvändning år 1995. 
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Detta mål kan indikera att fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar i 

framtiden riskerar att tvingas genomföra kostsamma 

energieffektiviseringsåtgärder i syfte att uppfylla de skärpta kraven (Boverket 

2011b). 

Läsaren har ovanstående kunnat konstatera att fastighetsbolagens insikt om 

energieffektivt byggande ökat men hur medvetna är egentligen 

bostadsrättsköparna om denna framtida risk?    

En bostadsrättsköpare och ett fastighetsbolag värdesätter olika egenskaper hos 

ett nyproducerat flerbostadshus. Där fastighetsbolagen värdesätter låga 

energikostnader finns ett större fokus på interiör och yta så som exempelvis 

golvbeläggning, köksstandard etc. hos en bostadsrättsköpare1.  

Incitamenten för byggentreprenörerna till att bygga energieffektivt och 

miljövänligt beror följaktligen till stor del på vilken den nyproducerade 

fastigheten ska säljas till.    

1.1.1.  Frågeställningar 

Vi har med denna bakgrund och inledning valt att undersöka följande 

frågeställningar: 

 

 Producerar byggentreprenörerna hyresrätter mer energieffektivt än 
bostadsrätter? 

 Medför en nyproduktion av ett mer energieffektivt flerbostadshus en ökad 
initial kostnad? 

 Byggs flerbostadshus så energieffektivt som idag är rimligt? 

 Finns det ekonomiska incitament för aktörer inom bygg- och 
fastighetssektorn att vara miljöprofilerade?   

1.2. Syfte 

Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka om det finns någon 

skillnad i hur energieffektivt hyres- och bostadsrätter produceras. Vidare 

ämnar uppsatsen att undersöka de ekonomiska incitament som kan möjliggöra 

en mer energieffektiv nyproduktion av hyres- och bostadsrätter.  

                                                 
1
 Wily Osterman NCC, Markus Johansson Skanska, Håkan Berdtsson PEAB 
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2. Metod 

Genom detta andra kapitel presenterar författarna uppsatsens tillvägagångssätt. Författarna 

vill genom detta kapitel också motivera gjorda ställningstaganden för de val som gjorts för 

uppsatsens tillvägagångssätt. Därutöver kommer uppsatsens kvalitet och trovärdighet 

diskuteras samt författarnas egna kritik till det valda tillvägagångssättet.  

2.1. Val av undersökningsansats 

Den första frågan som aktualiseras i undersökningsprocessen är vilken 

undersökningsansats som ska väljas till genomförandet av undersökningen. 

Det finns huvudsakligen två ansatser att tillgå vilka är den induktiva ansatsen 

och den deduktiva ansatsen (Jacobsen 2002). Att använda sig av den deduktiva 

ansatsen innebär att teori på ämnesområdet inledningsvis samlas in och 

studeras. Därefter undersöks huruvida den överensstämmer med verkligheten 

och den data som samlas in genom empirin. Den induktiva ansatsen innebär 

istället att undersökaren inleder med att samla in relevant data och information 

från verkligheten för att därefter studera och formulera teori (Johannessen & 

Tufte 2003). 

Varken den deduktiva eller den induktiva ansatsen bidrar till en helt objektiv 

verklighetsbeskrivning men det är av betydelse att ge läsaren klarhet i de 

förväntningar och antaganden som funnits innan data samlas in (Jacobsen 

2002). Författarna till denna uppsats kommer nedanstående i avsnitt 9.2 att 

upplysa läsaren om dessa.  

Vi har valt att inte begränsa oss efter dessa två huvudalternativ. Uppsatsens 

undersökningsansats kan beskrivas som att vi först har studerat och formulerat 

den del av teorin som vi sett som absolut nödvändig och grundläggande för 

fortsättningen av uppsatsens genomförande och insamlingen av data. 

Beroende av vad som framkommit under datainsamlingen har vi sedan 

studerat och tillfört ytterligare relevant teori för att möjligöra genomförandet 

av analyser och slutsatser till exempelvis huruvida byggentreprenörerna 

producerar hyresrätter mer energieffektivt än bostadsrätter. Denna strategi 

motiverar vi av flera skäl. För det första ansåg vi inte att vi var tillräckligt 

kunniga inom ämnesområdet för att inleda med datainsamlingen. För det 

andra ansåg vi heller inte att vi skulle få ut lika mycket av denna del av 

uppsatsen om vi inte hade tillräckligt med förkunskap.  Vi vill påpeka att vi 

ändå varit öppna för ny information och data som framkommit under 
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datainsamlingen varpå vi sedan som ovan nämnt tillfört ytterligare relevant 

teori. Genom detta tillvägagångssätt har vi ändå kunnat ta ställning och tolka 

data och ny information som framkommit under uppsatsens empiriavsnitt på 

ett sätt som främjat uppsatsens syfte. 

2.2. Metodval 

Till valet av metod står huvudsakligen två alternativ till förfogande, en 

kvalitativ eller en kvantitativ. Valet bör göras beroende av frågeställningens 

karaktär. En kvalitativ metod lämpar sig i de fall där frågeställningen är av 

explorativ karaktär vilket kräver att metoden går på djupet och att den bidrar 

till att få fram flera olika nyanser. För insamling av kvalitativ data krävs det 

följaktligen fokus på ett fåtal enheter. Är frågeställningen istället av karaktären 

att syftet är att exempelvis undersöka en frekvens av en viss företeelse bör 

metoden vara kvantitativ.  Därmed undersöks många enheter och 

undersökningen blir bred men däremot inte djup (Jacobsen 2002). 

För att besvara denna uppsats frågeställningar anser vi att det krävs en djupare 

förståelse och kunskap om byggentreprenörernas agerande i att bygga 

energieffektivt. En djupare förståelse ansåg vi även krävdes för att undersöka 

de ekonomiska incitament som kan möjliggöra en mer energieffektiv 

nyproduktion av hyres- och bostadsrätter. Vi antog dock att vissa av 

uppsatsens frågeställningar kunde upplevas som känsliga för 

byggentreprenörerna vilka kunde tänkas besvara dessa frågeställningar icke helt 

sanningsenligt. Inte minst med tanke på de uttalade miljöpolicies som 

förekommer hos de allra flesta byggentreprenörer. Därför ansåg vi att 

undersökningen tillviss del också bör gå på bredden och undersöka 

byggentreprenörernas generella utformning av energieffektiva byggnader vid 

produktion av hyres- och bostadsrätter.  

2.3. Datainsamling 

För att uppfylla undersökningens syfte och besvara uppsatsens frågeställningar 

krävs det följaktligen en viss omfattning av datainsamling. Beroende av datans 

karaktär/ursprung benämns den som primär- eller sekundärdata. Primärdata 

insamlas direkt från den primära informationskällan. Den data som istället är 

insamlad av någon annan eller/och för ett annat ändamål benämns som 

sekundärdata. (Lundahl & Skärvad 1999). Sekundärdata som används ska i alla 

avseende kritiskt granskas för att avgöra dess tillförlitlighet. Genom att både 
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använda primär- och sekundärdata kan resultatet av undersökningen i högre 

grad kontrolleras och eventuellt ge tyngre stöd till slutsatsen (Jacobsen 2002). 

2.3.1. Sekundärdata 

Då uppsatsens frågeställningar och syfte berör ett känsligt ämnesområde ansåg 

vi det vara nödvändigt att samla in sekundärdata i form av statistik. När det är 

intressant att veta vad människor/företag har sagt och faktiskt gjort är detta 

lämpligt (Jacobsen 2002). Att de allra flesta byggentreprenörer har uttalade 

miljöpolicys och miljöprogram kommer nedan att framgå. Med insamlad 

statisktik från Boverket i form av inrapporterade energideklarationer från 

bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag med byggnader producerade mellan 

år 2006-2008 kan energiförbrukningen för nyproducerade flerbostadshus visas 

och därmed hur energieffektivt de byggts. Att därigenom se om det är någon 

skillnad i uttalade miljöpolicys och hur byggentreprenörerna faktiskt bygger 

anser vi som oerhört relevant. Tillförlitligheten till statistiken som inhämtats av 

Boverket bedömer vi som stark då den baseras på byggnadernas faktiska 

energiförbrukning avseende uppvärmning och fastighets-el. 

Energideklarationer upprättas dessutom av certifierade personer (Swedcert 

2011; Boverket 2011a).  

2.3.2. Bearbetning av sekundärdata 

Det statistiska materialet från Boverket innehöll en del irrelevant information 

och således var vi innan vi kunde analysera materialet tvungna att rensa ut den 

data som inte var önskvärd. Lagen om Energideklarationer ger fastighetsägare 

två år på sig att upprätta och inrapportera en energideklaration från det att den 

nyproducerade fastigheten är färdigställd. Då vi ämnade göra en 

totalundersökning av nyproducerade fastigheters energieffektivitet, avgränsade 

vi oss således till fastigheter byggda mellan år 2006-2008. På så vis har vi 

kunnat säkerställa att det blivit en totalundersökning. De fastigheter som 

producerats efter år 2008 rensades följaktligen bort. 

Vidare var vi endast intresserade av energiförbrukningen i bostäder varpå vi 

rensade bort de fastigheter som var helt eller delvis taxerade som 

flerbostadshus med lokaler. Vidare rensade vi bort alla fastigheter taxerade 

som småhus med mindre än två familjer då dessa inte heller ingick i 

uppsatsens frågeställningar. De fastigheter vi behöll var följaktligen fastigheter 

taxerade som småhus med 2 eller fler familjer samt flerbostadshus. Vi rensade 

också bort data från ett fåtal fastigheter som vi inte bedömde som tillförlitliga. 
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Dessa var exempelvis fastigheter som uppvisade orimliga nivåer på 

energiförbrukningen. Två av dessa fastigheter som rensades bort visade på 

energiförbrukningar över 1000 kWh vilket vi, utifrån Boverkets minimikrav 

avseende energiförbrukning för nyproducerade flerbostadshus, inte bedömde 

som rimligt.   

2.3.3. Primärdata 

Med hänsyn till frågeställningarnas komplexitet och den förmodade oviljan 

från respondenterna att komma med helt sanningsenliga svar ansåg vi att den 

bästa metoden för inhämtning av primärdata var genom individuella 

intervjuer. Detta för att på så vis möjliggöra en dialog med 

byggentreprenörerna och möjlighet till att ställa följdfrågor. Personer har 

oftare lättare att tala om känsliga ämnen i personliga intervjuer jämfört med 

telefonintervjuer där samtidigt chansen att få sanningsenliga svar ökar (Bryman 

2002).  

2.3.4. Tillvägagångssätt och genomförande av intervjuerna 

Vi ansåg att intervjuerna skulle struktureras så de blev förhållandevis öppna. Vi 

använde oss av ett på förhand föreberett frågeformulär för att på så vis 

säkerställa att de frågor som vi ansåg var viktiga att få svar på besvarades. För 

att också lämna utrymme för framkomsten av nya aspekter och information 

som kunde bidra till att besvara frågeställningarna och uppfylla 

undersökningen syfte ansåg vi det nödvändigt att också ställa öppna frågor 

utan svarsalternativ. Detta anser vi bidragit till objektivitet i undersökningen.  

Av praktiska skäl valde vi att genomföra fyra av de fem intervjuerna på 

respondenternas arbetskontor. Den femte intervjun genomfördes i ett 

arbetsrum vid Karlstads universitet då respondenten saknade eget arbetsrum.  

Då frågeställningarna förmodades upplevas som känsliga för respondenterna 

kan det diskuteras huruvida avsikten med intervjun och undersökningen ska 

vara dold eller öppen för dessa. För byggentreprenörerna valde vi att 

framställa att syftet med intervjun var att få deras åsikter till varför det byggs 

fler bostadsrätter än hyresrätter vilket det indirekt också kan sägas vara. Detta 

ansåg vi var nödvändigt att göra för att flytta deras fokus helt från energi- och 

miljöfrågorna vilket vi förmodade skulle leda till mer sanningsenliga svar och 

upplevas som frågor i mängden. För respondenterna som representerade de 

två utvalda fastighetsbolagen förmodade vi med bakgrund av företagens 

engagemang i energi- och miljöfrågor att frågeställningarna inte skulle upplevas 
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som känsliga varpå det direkta syftet med intervjun tydliggjordes. Till följd av 

ovanstående resonemang formulerade vi intervjufrågor som ur ett 

helhetsperspektiv skulle bidra till att få en helhetsbild av huruvida hyresrätter 

produceras mer energieffektivt än bostadsrätter. Ett flertal frågor ämnade 

också diskutera de ekonomiska incitament som kan möjliggöra en mer 

energieffektiv nyproduktion. Tillföljd av detta tillvägagångssätt ökar behovet 

av egna tolkningar av den data som  insamlats vilket ej är önskvärt. Vi anser 

ändock att detta tillvägagångssätt ändå varit nödvändigt.  

Vid samtliga intervjuer har diktafon använts. Användandet av en diktafon 

bidrar till att skapa en mer naturlig samtalskontakt under intervjun samt 

möjliggör att återge direkta citat (Jacobsen 2002). För att även kunna skapa oss 

den eftersträvande helhetsbilden av den information och data som framkom 

under intervjuerna ansåg vi att en inspelning var att föredra. De samtliga fem 

intervjuerna pågick ca 1 timma vardera.  

2.3.5. Bearbetning av primärdata 

Som ovan nämnts spelades samtliga intervjuer in med diktafon. En av 

författarna har transkriberat och sammanfattat samtliga intervjuer. Dock har 

den andre författaren lyssnat igenom banden och lämnat synpunkter och 

förslag till denne för att på så vis öka trovärdigheten i undersökningen. Vidare 

valde vi att rensa bort mindre relevanta frågor och svar från respondenterna 

för att på så vis ge läsaren en snabbare förståelse för det mest väsentliga som 

framkommit under intervjuerna. De sammanställda intervjuerna med den mest 

relevanta datan återfinns i kapitel sex.  

2.3.6. Urval av företag 

Används personliga intervjuer som datainsamlingsmetod är det av resursskäl 

inte möjligt att genomföra särskilt många (Jacobsen 2002). Till undersökningen 

valdes tre av Sveriges största byggentreprenörer ut. De entreprenörerna som vi 

genomförde intervjuer med var NCC, Skanska och PEAB. Av praktiska skäl 

genomfördes intervjuerna med representanter i Karlstad från dessa företag. 

Valet av dessa företag motiveras med att de är resursstarka och borde således 

vara ledande i att bygga energieffektivt. Vidare har dessa företag stora 

marknadsandelar och därmed stor påverkan på hur energieffektivt det svenska 

nyproducerade fastighetsbeståndet byggs. 

Utöver intervjuerna med de tre byggentreprenörerna genomförde vi även 

intervjuer med två fastighetsbolag vilka var Karlstads Bostads AB, som i 
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fortsättningen benämns som KBAB, och Skövdebostäder. Fastighetsbolaget 

KBAB har tidigare visat ett stort engagemang och fokus i energi- och 

miljöfrågor samt genomfört en rad intressanta nybyggnationer med 

framgångsrikt energieffektivt byggande. Valet av Skövdebostäder motiveras 

med att företaget genomfört ett stort antal nyproduktioner under de senaste 

åren. Med denna bakgrund ansåg vi att företaget rimligtvis borde vara väl 

insatta i uppsatsens ämnesområde. Vi är medvetna om att det är svårt att dra 

några generella slutsatser av den data intervjuerna givit men av resursskäl var 

fler intervjuer inte möjliga att genomföra.   

2.3.7. Val av respondenter 

Valet av respondenter påverkades av uppsatsens syfte och frågeställningar. Vi 

önskade genomföra intervjuer med personer som hade högt uppsatta 

positioner inom valda företag. Vidare hade vi som krav, för att skapa relevans i 

undersökningen, att respondenterna skulle ha erfarenhet av nyproduktion. 

Eftersom vi på förhand inte kände till vilka specifika personer inom valda 

företag som var relevanta för vår undersökning tog vi kontakt med respektive 

företag och berättade om uppsatsens syfte och frågade följande efter lämplig 

person att intervjua. Val av respondenter är således ett utfall av vilka som blev 

rekommenderade av respektive företags kontor. Eftersom vi saknar både 

kontaktnät och kunskaper till att på ett bra sätt kunna välja respondenter som 

vi vet kan svara på våra frågor ansåg vi att detta sätt att välja respondenter på 

var den enda möjligheten. 

2.3.8.  Undersökningens relevans och trovärdighet 

För att avgöra en undersöknings kvalité går det att diskutera dess trovärdighet 

och tillförlitlighet (reliabilitet) samt dess giltighet och relevans (validitet).  

Validitet är ett mått på att det som mäts faktiskt är relevant för 

undersökningens sammanhang. Hur väl detta görs påverkar i stor grad hur väl 

syfte och frågeställningar kan besvaras. Reliabiliteten anger istället 

tillförlitligheten i mätningen, med andra ord hur trovärdigt resultatet vi fått 

fram i undersökningarna är (Eliasson 2010). 

Beroende av om det är en kvantitativ eller kvalitativ studie är 

tillvägagångssättet för att fastslå undersökningens kvalité olika (Jacobsen 

2002). I och med att vår undersökning består både av en kvalitativ del och en 

kvantitativ kommer vi nedan diskutera kvalitén på undersökningen både ur en 

kvalitativ och en kvantitativ synvinkel.  
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2.3.9. Den kvantitativa undersökningens reliabilitet och validitet 

För att kunna dra slutsatser från det statistiska materialet som inhämtats från 

Boverket avseende nyproducerade fastigheters energiförbrukning är urvalet av 

största betydelse. Eggeby och Söderberg (1999) menar att det endast finns ett 

sätt att fastställa trovärdigheten och tillförlitligheten till de slutsatser som dras 

utifrån det statistiska materialet. De menar att det krävs ett representativt 

urval. Vidare definierar de ett representativt urval som ett urval där varje 

undersökt enhet (t.ex. fastighet) har en känd sannolikhet att komma med i 

urvalet. Huruvida den statistik som använts i denna uppsats är representativ 

eller inte går att diskutera. Vi ämnade genomföra en totalundersökning av alla 

fastigheter som byggts mellan åren 2006-2008. Eftersom vi begärde statistik 

över samtliga fastigheter som byggts mellan dessa år, samtidigt som Lagen om 

energideklaration fastslår att fastighetsägare är skyldiga att utföra och 

inrapportera energideklarationer över nyproducerade fastigheter, bedömer vi 

således att samtliga fastigheter som byggts mellan dessa år är inrapporterade. 

Därmed kan en totalundersökning säkerställas. Vi anser därmed att vi fått 

tillräcklig mängd data för att korrekt kunna mäta det vi avsett att undersöka.  

Vidare tror vi inte heller att mätfelen är speciellt stora. Detta baserar vi bland 

annat på att informationen om energiförbrukningen är data som är insamlad 

av certifierad personal och således borde vara mätt på ett noggrant sätt. Dock 

kan det ej med säkerhet fastslås hur pass noggrant denna statistik 

sammanställts av personalen på Boverket som sedan vidarebefordrade 

statistiken till oss. Vi kan ändå förutsätta att den är korrekt sammanställd 

(Swedcert 2011; Boverket 2011a). 

Trots att reliabiliteten är förhållandevis hög garanterar inte det att validiteten 

också är hög. Så här i efterhand skulle vi önskat att statistiken var uppdelad 

efter byggnaders uppvärmningssätt. Då den nuvarande statistiken inte tar 

hänsyn till detta kan det leda till att våra slutsatser inte blir lika relevanta och 

tillförlitliga. 

2.3.10. Den kvalitativa undersökningens validitet 

Kvalitén i en kvalitativ undersökning fastlås annorlunda jämfört mot i en 

kvantitativ och det blir i många fall svårare att mäta dess validitet.  

Att få fram information på ett tillförlitligt och trovärdigt sätt är svårt i en 

intervju eftersom att detta till stor del baseras på hur väl genomförd intervjun 

är (Jacobsen 2002). I vårt fall blev detta ännu svårare eftersom vi försökte få 
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fram information till ett dolt syfte. Vi upplevde bland annat att det var svårt att 

leda in respondenterna på rätt spår. På förhand hade vi bestämt oss för att låta 

respondenterna prata fritt så mycket som möjligt och att inte avbryta dem för 

mycket. I efterhand hade det nog varit bättre att styra in de på rätt spår tidigare 

i intervjun. Vi upplevde efter ett par intervjuer att vi blev bättre på detta och 

således kan datan från dessa intervjuer vara mer tillförlitlig än tidigare insamlad 

data.  

Validiteten upplever vi som förhållandevis hög. Vi tror nog ändå att vi kunde 

fått en än högre validitet om vi varit ännu mer pålästa innan intervjuerna 

startade då vi ibland upplevde att vi inte hängde med i resonemangen som 

respondenterna förde. Vi är även medvetna om att validiteten kan påverkas 

negativt av det faktum att vi hade en del frågor som inte var relevanta för 

syftet. Dessa irrelevanta frågor var dock något som vi kände att vi var tvungna 

att ha med för att leda in respondenterna på rätt spår och för att dölja det 

egentliga syftet. Förhoppningsvis ledde dessa frågor ändå till att validiteten i 

sin helhet ökade. 
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3. Referensram 

Detta tredje kapitel innehåller uppsatsens referensram. Läsaren kommer exempelvis 

presenteras för den teori som författarna anser vara nödvändig för att uppfylla uppsatsens 

syfte. En del av den referensramen ämnar också ge läsaren en djupare förstålelse till varför 

det finns incitament att hyresrätter produceras mer energieffektivt än bostadsrätter. 

3.1. Byggprocessen 

3.1.1. Byggprocessen hyresrätter 

Inledningsvis kommer vi härnäst att behandla byggprocessen vid 

nyproduktion av hyres- respektive bostadsrätter för att läsaren ska få en bild av 

vilken part som avgör hur energieffektivt en nyproducerad byggnad utformas. 

Beskrivningen av byggprocessen kommer att behandlas i en förenklad 

redogörelse.   

Ett fastighetsbolag som beslutat sig för att genomföra en nybyggnation av ett 

flerbostadshus kommer att ge en byggentreprenör i uppdrag att uppföra 

byggnaden. Fastighetsbolaget kommer under byggprocessen således att vara 

byggherre och diktera villkoren för byggnadens utformning. Ansvaret och 

bestämmandet för byggnadens utformning i avseende av utseende, standard, 

miljökrav etc. vilar i denna byggprocess främst på fastighetsbolaget. 

Inledningsvis kan det med hjälp av exempelvis en lönsamhetskalkyl där de 

bedömda framtida årliga kostnaderna och intäkterna uppskattas ge 

fastighetsbolaget en bild av hur byggnaden ska utformas för högst lönsamhet i 

framtida förvaltning. Stor fokus kommer med största sannolikhet läggas vid 

maximering av framtida driftnetton vilket exempelvis kan uppnås med en 

energieffektiv utformning av byggnaden (Nordstrand 2008).   

Beroende av vilken entreprenadform byggprojektet genomförs med kan 

följande steg i byggprocessen urskiljas, se figur 1-2. 

 

 
 
Figur 1: Byggprocessen vid general- och delad entreprenad. Nordstrand, U (2008) s.63  
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 Figur 2: Byggprocessen vid totalentreprenad. Nordstrand, U (2008) s.63 

När beslutet om genomförande har fattats av fastighetsbolaget krävs det att 

omfattande utredningar genomförs som vidare ska resultera i ett 

byggnadsprogram med detaljerade kravbeskrivningar för byggnaden. Dessa ska 

byggentreprenören vidare följa under byggprocessen. Vanligtvis anlitar 

fastighetsbolaget expertis i form av konsulter med specialistkompetens inom 

olika områden för framställningen av byggprogrammet. Med förutsättning att 

användningen av byggnaden är fastställd till boende med upplåtelser av 

hyresrätter utreds exempelvis storleken av de planerade bostäderna. Vidare i 

denna delprocess utreds och beslutas om de tekniska och miljömässiga kraven 

för byggnaden. Även om fastighetsbolaget själva beslutar om hur byggnaden 

ska utformas ställs också krav utifrån som utgör utgångspunkten för de 

önskemål och krav fastighetsbolaget kan ställa. En kontrollansvarig ska enligt 

Plan och bygglagen utses som bevakar att dessa krav uppfylls genom 

kontroller under byggprocessen (Nordstrand 2008). Läsaren kommer 

nedanstående i avsnitt 4 få en utförligare redogörelse om de mest relevanta 

regelverken men det bör redan här påpekas att det finns minimikrav för 

byggnadens energiförbrukning som ska uppfyllas (BFS 2008:20).  

Ur miljösynpunkt och vid framtida förvaltning av byggnaden utgör ett särskilt 

miljöprogram en viktig del av hela byggnadsprogrammet. I miljöprogrammet 

utreder och beslutar fastighetsbolaget bland annat om hur byggnaden ska 

försörjas med medier2 och de miljökrav som ska ställas på byggnaden. Om 

möjligt eftersträvas systemlösningar och konstruktioner som medför låga 

vatten- och energiförbrukningar vilket följaktligen kommer medföra lägre 

driftskostnader under den framtida förvaltningen. Liksom övriga krav och 

önskemål ska miljökraven konkretiseras till funktions- och egenskapskrav som 

byggentreprenören skall följa under uppförandet. Fastighetsbolaget kan vidare 

kontrollera att kraven är uppfyllda när byggnaden är färdigställd (Nordstrand 

2008).  

                                                 
2
 Värme, el, kyla och vatten 

Program Upphandling Anbud Projektering Produktion Förvaltning
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Vid en totalentreprenad kommer fastighetsbolaget efter beslut om 

genomförande av byggprojektet handla upp uppdraget på 

byggentreprenörsmarknaden. Byggentreprenören kommer vidare under 

processen genomföra projekteringen utifrån byggprogrammet med 

fastighetsbolagets fastställda krav och önskemål. Vid general- och delad 

entreprenad kommer projekteringen utföras av fastighetsbolaget tillsammans 

med konsulter och projektledare innan upphandlingen sker.  Det 

gemensamma för de tillgängliga entreprenadformerna är ändock att 

fastighetsbolaget själv, med eventuell konsultation, beslutar om utformningen 

av byggnaden. Inte minst om hur energieffektiv byggnaden ämnas byggas. När 

samtliga utredningar, analyser och undersökningar är gjorda utifrån 

fastighetsbolagets krav sammanställs dessa som ovan nämnts till ett 

byggnadsprogram vilket således ska efterföljas i projekteringssteget. 

(Nordstrand 2008). 

Projekteringen syftar till att utifrån det fastställda byggnadsprogrammet skapa 

en byggnad som uppfyller de konkretiserade kraven och önskemålen som 

fastställts från fastighetsbolaget. Byggnadsprogrammets kravspecifikation kan 

medge flera lösningsalternativ vilka undersöks och bearbetas fram till ett 

slutligt huvudalternativ som redovisas i förslagshandlingar (Nordstrand 2008).   

Vidare fastställs de bärande konstruktionslösningarna och de tekniska 

installationssystemen. Installationssystemen ska utformas så fastighetsbolagets 

och samhällets minimikrav om byggnadens energiförbrukning efterlevs 

(Nordstrand 2008). Olika alternativs investeringskostnader ställs mot 

alternativens livslängd, energiförbrukning och åliga driftskostnader genom 

exempelvis en livscykelberäkning.  Utifrån de olika systemlösningarna väljs det 

alternativ som ger fastighetsbolaget det bästa ekonomiska utfallet vid 

kommande förvaltning med hänsyn tagen till medföljande investeringskostnad 

(Hansson et al. 2009 ).   

Med fastighetsbolaget och eventuella konsulter fastställs förutom 

dimensionering av konstruktioner och installationssystem även utformning av 

ytskikt på väggar, tak, golv samt val av inredning och färgsättning (Nordstrand 

2008). Slutligen upprättas bygghandlingar så som t.ex. ritningar, beskrivningar 

och förteckningar som byggentreprenören följer under uppförandet av 

byggnaden (Psilander 2008). Som läsaren kan konstatera har fastighetsbolaget i 

denna byggprocess möjlighet att ställa krav på byggnadens utformning så att 

den byggs energieffektivt och bidrar till miljöns bästa. Oavsett 
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entreprenadform är det byggentreprenörens ansvar att de uppställda kraven 

från fastighetsbolaget följs under kommande produktion (Nordstrand 2008).  

3.1.2. Byggprocessen bostadsrätter 

Nyproduktion av bostadsrätter har ökat och som det ovant nämnts byggs det 

idag fler bostadsrätter än hyresrätter. Vidare har produktionen av bostadsrätter 

blivit en betydelsefull inkomstkälla för ett flertal byggentreprenörer. 

Bostadsrätter produceras vanligen på byggentreprenörens egna initiativ som 

också kallas projektutveckling (Nordstrand 2008; Isaksson et al. 2008).  

Byggprocessen liknar den som i föregående avsnitt beskrivits med skillnaden 

att byggentreprenören nu själva agerar byggherre och driver processen från 

start till mål (se figur 3). 

 
 Figur 3: Byggprocessen vid bostadsrätter. Nordstrand, U (2008) s.66 

Processen inleds med att entreprenören köper mark. Därefter fastställs och 

genomförs byggprogrammet samt projektering i egen regi (Nordstrand 2008).  

Vanligtvis finansieras projektet genom att byggentreprenören under 

projekteringsstadiet bildar en ny bostadsrättsförening där andelarna sedermera 

säljs under byggnadsprocessen (Isaksson et al. 2008). Alternativt färdigställs 

byggnaden innan försäljningen av bostadsrätterna sker (Nordstrand 2008). 

Vanligtvis ges bostadsrättsköparna en försäkring från byggentreprenören i fall 

samtliga bostadsrätter inte lyckas säljas. I den situationen skyddas 

bostadsrättsföreningen och andelsägarna att själva bära kostnaden för de 

osålda bostadsrätterna (Isaksson et al. 2008). Under projekteringsstadiet 

påbörjas själva byggandet där köparna av bostadsrätterna eventuellt kan ges 

tillfälle och möjlighet att göra vissa inrednings- och materialval (JM 2011; NCC 

2011a). Som läsaren kan konstatera ansvarar byggentreprenören själva under 

framställningen av byggprogrammet och projekteringen för bestämmandet av 

byggnadens utformning samt framtagandet av exempelvis miljöprogram. 

Några externa krav på byggnadens energitekniska egenskaper föreligger således 

inte. De krav som ställs avseende hur energieffektivt byggnaden ska utformas 

är endast de krav som ställs från samhället i form av Boverkets byggnormer 

Markköp Finansiering Program Projektering Produktion Försäljning
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(Nordstrand 2008).  Fastighetsbolag kan under projekteringen med hjälp av 

livscykelberäkningar visa att särskilt energieffektiva konstruktions- och 

systemlösningar är lönsamma. För byggentreprenörerna saknas denna 

möjlighet när de bygger bostadsrätter i egen regi då förvaltningen direkt efter 

försäljningen övergår till bostadsrättsföreningen (Fänge & Svensson 2009). I 

samband med att byggnaden färdigställts och projektet avslutats övertar de 

som förvärvat andelarna och därmed fastigheten ansvaret och beslutandet för 

byggnaden (Isaksson et al. 2008). 

3.2. Partnering 

Enligt Nässén med flera(2008) krävs det för att bygga en energieffektiv 

byggnad att alla aktörer i byggnadsprocessen samverkar. De menar också på 

att så inte i dagsläget är fallet då det idag är vanligt att byggnationen utförs av 

flera olika konsulter beroende av i vilket skede i byggprocessen byggnationen 

är. Det kan bland annat vara olika konsulter som uppför till exempel 

ventilation och uppvärmningslösningar. Även Borgbrandt (2003) menar på att 

varje enskild aktör i byggprocessen endast fokuserar på att uppfylla sin del av 

byggnationen och således inte ser till projektets helhet. Detta leder därmed till 

effektivitetsförluster i byggprocessen som då påverkar energieffektiviteten för 

byggnaden negativt. 

Ett sätt att motverka detta och ge byggherren mer inflytande i hela 

byggprocessen är genom så kallad partnering. Partnering bidrar till att öka 

samarbetet mellan de olika aktörerna i byggprocessen och är därmed ett 

verktyg som reducerar den tidigare diskuterade problematiken angående 

effektivitetsförluster (Nordstrand 2008). 

Partneringsamarbetet inleds med att byggherren skapar en arbetsgrupp som 

består av ett antal företag och personer som kommer medverka i 

byggprocessen i olika omfattning. De olika aktörerna i arbetsgruppen är allt 

ifrån byggentreprenör och byggherre till installatörer och materialleverantörer. 

Viktigt är att samtliga aktörer förstår sin enskilda betydelse för projektets 

helhet. Detta uppnås genom att målen för projektets utformning gemensamt 

fastställs av aktörerna. Fortsättningsvis framskrider projektet under 

kontinuerligt samarbete, utvärdering och kontroll fram tills det att byggnaden 

är färdigställd. Slutligen brukar också en gemensam utvärdering av projektet 

genomföras för att på så vis se hur de olika aktörerna uppfyllt sina åtaganden 

(Nordstrand 2008). 
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3.3. Varför energieffektiva byggnader? 

En stor anledning till att producera en energieffektiv byggnad är att den har 

lägre energiförbrukning än konventionella byggnader och följaktligen lägre 

drift- och underhållskostnader, då allt annat är lika (Kats 2003).  

Även intäkterna från en energieffektiv byggnad kan bli högre än en jämförbar 

icke energieffektiv byggnad. Bland annat kan vakansgraden sammankopplas 

med energieffektiviteten (Lutzkendorf & Lorenz 2011). Att bortse från 

energieffektiviteten vid nyproduktion kan leda till en ökad finansiell risk. 

Därför är aktörer på fastighetsmarknaden särskilt intresserade av att ta ett 

socialt ansvar för att minska risken och således öka den finansiella prestationen 

(Lutzkendorf & Lorenz 2008).  

Dessutom finns det forskning som pekar på att företag med uttalad policy 

angående socialt och miljömässigt ansvar har högre lönsamhet än företag utan 

sådan policy (Bonde et al. 2009). Utöver dessa positiva effekter och det 

självklara faktum att energieffektivt byggande ger byggnader med högre 

kvalitet förstärks även byggentreprenörens ställning på marknaden jämte mot 

de som inte bygger energieffektivt (Gluch et al. 2009). 

Således kan dessa intäktsfaktorer verka som en orsak till att företag bygger 

energieffektivt. Om vi bortser från dessa intäkts- och kostnadsanledningar kan 

det finnas andra orsaker till varför fastighetsbolag väljer att inneha 

energieffektiva byggnader.  

Till att börja med kan energieffektiva byggnader leda till ett bättre 

inomhusklimat där det i fastigheter med kommersiella hyresgäster bland annat 

leder till lägre arbetsfrånvaro och högre produktivitet hos de anställda. Vidare 

kan ett bättre inomhusklimat i fallet där hyresgäster är privatpersoner leda till 

en attraktivare boendemiljö och fungera som ett incitament till att hyresgäster 

vill bo kvar i fastigheten (Nalewaik & Venters 2009).  

Fastighetsbolag kan också sträva efter att inneha energieffektiva fastigheter 

enbart för att använda sig av det som ett marknadsföringsverktyg. Detta på 

grund av att miljödiskussionen bland allmänheten är påtaglig och således leder 

utfallet med energieffektiva och miljöklassade byggnader till att företaget 

uppfattas som positivt (Varnäs et al. 2009). 

Vidare kan fastighetsbolag inneha energieffektiva byggnader i avsikt att ta ett 

socialt ansvar utan att för den sakens skull byggt enbart i syfte att ha 
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fastigheten som ett marknadsföringsverktyg. De kan med andra ord välja att 

inneha energieffektiva byggnader enbart för att de tror på detta ur en hållbar 

samhällelig utveckling (Nalewaik & Venters 2009). 

3.4. En stor merkostnad att bygga energieffektivt? 

En vanlig uppfattning angående energieffektiva byggnader är att dessa medför 

en större merkostnad i grundinvesteringen på mellan 5-15% (Bartlett & 

Howard 2000). Bogenstätter (2000) menar att en hög kvalité inte 

nödvändigtvis behöver resultera i en högre initial byggnadskostnad, vilket han 

styrker genom att hänvisa till flertalet studier som pekar på detta faktum. 

I dagsläget torde intervallet på 5-15 % vara lägre och enligt vissa baseras denna 

uppfattning till stor del på hur det var när denna teknik var ny. När tekniken 

var ny var kunskapen om energieffektiva åtgärder ej utbredd och experterna 

var få. Således kunde dessa experter ta ut höga arvoden. Vidare var teknik och 

material också dyrare vilket ledde till en högre kostnad (Nalewaik & Venters 

2009). 

För att hålla ner kostnaden när det byggs energieffektivt poängterar flertalet 

författare att det är viktigt att fokusera på detta så tidigt som möjligt i 

byggprocessen. Att ett företag redan på projekteringsstadiet bestämt sig för att 

bygga energieffektivt resulterar oftast i en lägre extra kostnad (Langdon 2004; 

Kats 2003). 

De extra kostnaderna beror till största del på extra projekterings och 

utvecklingskostnader som de energieffektiva byggnaderna medför (Kats 2003). 

Då projekteringsstadiet ofta kan vara ett mycket kostsamt och tidskrävande del 

i byggprocessen kan det leda till utebliven energieffektivitet för byggnaden. 

Vidare kan dessa kostnader i framtiden antas sjunka när kunskapen angående 

energieffektiva återgärder vid nyproduktion ökar (Nalewaik & Venters 2009). 

Även Passivhuscentrum påtalar att byggnation av passivhus, som är den mest 

extrema varianten av energieffektivt byggande endast är ett par procent dyrare 

än likvärdiga byggnader (Fänge & Svensson 2009). 

Enligt Kats (2003) är den extra merkostnaden för att bygga en grön byggnad 

endast strax under 2 %. Denna siffra baseras på en undersökning som gjorts i 

USA där 33 gröna byggnader jämförts med likvärdiga byggnader som ej var 

miljöklassade. 
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Trots det faktum att det endast är ett par procent dyrare, eller i vissa fall inte är 

dyrare alls finns det en tro inom branschen att det är dyrare. Denna 

uppfattning leder till att nya energieffektiva tekniker ofta väljs bort framför 

mer traditionella lösningar. Därmed kan sägas att nyproducerade byggnader 

inte byggs mer energieffektivt trots att det faktiskt är möjligt utan nödvändiga 

kostnadsökningar (Häkkinen & Belloni 2011). 

3.5. Kalkylering som beslutsunderlag 

Under byggprocessens genomförande kommer byggentreprenören eller 

fastighetsbolaget som ovan nämnt ställas inför en mängd beslutssituationer i 

val av konstruktions-, installations- och systemlösningar. I syfte att välja de 

mest lönsamma alternativen erfordras analyser och kalkyler som följaktligen 

fungerar som beslutsunderlag. 

Med hjälp av livscykelanalyser kan den totala ekonomiska effekten av de olika 

val som finns tillgängliga bedömas. Livscykelanalyserna bygger på 

nuvärdesmetoden vilken diskonterar framtida betalningsströmmar till ett 

nuvärde. Livscykelanalyserna kan delas upp efter två huvudsakliga syften, att 

bedöma livscykelvinsterna (LCP) alternativt bedöma livscykelkostnaderna 

(LCC). I syfte att välja det mest lönsamma alternativet där valet inte påverkar 

intäkterna blir en analys av livscykelkostnaderna (LCC) aktuell (Hansson et al. 

2009). Följande delavsnitt kommer avgränsas till att beröra livscykelkostnader i 

avseende energikostnader över fastighetens livscykel. Övriga drifts- och 

underhållskostnader lämnas följaktligen därhän. 

3.5.1.  Livscykelkostnadsanalys - LCC 

LCC fokuserar på de kostnader som uppstår under fastighetens livscykel 

beroende vilket alternativ som väljs. Genom denna kalkylering kan det 

alternativ som ger lägst långsiktiga kostnader i förhållande till 

grundinvesteringens storlek väljas (Hansson et al. 2009).  En 

livscykelkostnadsanalys möjliggör en utvärdering av exempelvis en 

kostnadsökning av den initiala grundinvesteringen och de ekonomiska fördelar 

den under fastighetens livscykel beräknas generera. En livscykelkostnadsanalys 

möjliggör följaktligen ett effektivt beslutsfattande. Med miljöaspekten och 

energifrågorna har det blivit det viktigare med kalkyler och beslut som tar 

hänsyn till fastighetens livscykel (Lundström 2008). Idag är 

livscykelkostnadsanalysen ett tillgängligt hjälpmedel för att jämföra kostnader 

över fastighetens hela livscykel vid utformningen av fastighetens 
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energitekniska lösningar (Cole & Sterner 2000). Det innebär följaktligen att 

denna typ av kalkylering kan visa att en ökad kostnad av den initiala 

grundinvesteringen i syfte att skapa en energieffektiv och miljövänlig byggnad 

kan vara motiverad då den kommer leda till lägre drifts- och 

underhållskostnader under förvaltningen (Cole & Sterner 2000; Kats 2003). 

Det ska dock påpekas att analysen bygger på ett långsiktigt framtida 

prognostiserat kostnadsutfall i vilket det finns osäkerhet (Hansson et al. 2009; 

Cole & Sterner 2000) Det finns osäkerhet i utfallet av exempelvis framtida 

kostnadsökningar, inflation och den ekonomiska livslängden på investeringen. 

Används livscykelkostnadsanalysen vid val av lösningar och utformning för 

den nyproducerade byggnaden bör det därför också tas hänsyn till osäkerheten 

i det framtida kostnadsutfallet genom exempelvis en känslighetsanalys (Cole & 

Sterner 2000).  

Produktion av en mer energieffektiv byggnad kommer inte endast att medföra 

lägre framtida driftskostnader under förvaltningen utan den kommer även 

verka som en försäkring mot de förmodade skärpta miljökraven från samhället 

(Bonde et al. 2009). Riksdagen har, som tidigare nämnt, som mål att minska 

den totala energianvändningen per uppvärmd area enhet för fastigheter med 

20 procent fram tills 2020 och 50 procent tills 2050 med utgångspunkt i 

energianvändningen 1995 (Boverket 2011b).  I situationen där samhällets 

miljökrav ökar finns det en risk att bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag 

tvingas till kostsamma ombyggnationer för att uppfylla dessa krav (Bonde et al. 

2009). Att i analysen vid val av en särskilt energieffektiv lösning ta med denna 

risk att i framtiden tvingas bära denna kostnad saknar därför inte betydelse.  

En framtida eventuell kostnadsökning som det råder stor osäkerhet kring är 

den framtida energiprisutvecklingen. En eventuell kostnadsökning som i allra 

högsta grad kommer påverka fastighetens ekonomiska livscykelkostnader och 

resultatet av kalkyleringen. Den första frågan som aktualiseras vid beräkningen 

om det framtida kostnadsutfallet avseende energiförbrukningen och kostnaden 

för denna är huruvida energipriserna ska beräknas öka mer än inflationstakten 

eller inte (reala eller nominella termer). En förväntan om en prisutveckling 

som överstiger inflationstakten kommer ge favör till ett alternativ med en 

högre grundinvestering som då kommer leda till lägre energiförbrukning och 

vise versa. Beräknas inte energipriserna öka mer än inflationen kommer en 

ökad grundinvestering i syfte att åstadkomma en än mer energieffektiv 

utformning inte få samma genomslag i kalkylen. Undersökningar har visat att 

det ofta krävs en förväntan om högre prisutveckling av energipriserna än 
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inflationstakten i kalkylerna för att visa att ett alternativ som är än mer 

energieffektivt, men som samtidigt har högre initial kostnad för att visa på 

lönsamhet vid val av ett sådant alternativ (Boverket 2011b).    

Då livscykelanalyserna, som ovan nämnt, bygger på nuvärdesberäkningar 

kommer följaktligen den bestämda kalkylräntan i beräkningen få avgörande 

betydelse (Hansson et al. 2009). Kalkylräntan ska exempelvis spegla 

byggherrens avkastningskrav och riskbedömning. En hög kalkylränta kommer 

ge favör till systemlösningar och utformning av byggnaden med låg initial 

grundinvestering. För ett alternativ som leder till mer energieffektivitet men 

samtidigt är mer kostsamt krävs följaktligen en låg kalkylränta för att visa 

lönsamhet framför ett val med lägre grundinvesteringskostnad och lägre 

energieffektivitet (Hansson et al. 2009; Boverket 2011b). 

Kalkylperioden kommer också ha stor inverkan på kalkylens resultat. För att 

visa att ett alternativ med en mer kostsam grundinvestering med mer 

energieffektivitet är lönsam krävs en förhållandevis lång kalkylperiod och 

följaktligen också ett långsiktigt ägandet av en fastighet(Boverket 2011b). 

Tidigare studier visar dock att vid det flesta nyproduktioner saknas det oftast 

ett långsiktigt tänkande vid val av lösningar och vid utformningen av hela 

byggnaden (Gluch et al. 2009; Cole & Sterner 2000). 

3.5.2.  Användandet av livscykelanalyser i den svenska bygg- och 
fastighetssektorn 

Även om det läggs allt större vikt vid fastighetens livscykelekonomi vid 

nyproduktion (Lundström 2008) och att förespråkare menar att denna 

helhetsbild och tänkande är nödvändigt för att ge incitament till ett mer 

energieffektivt och miljövänligt byggande (Bygga, Bo och Förvalta för 

framtiden 2003) har livscykelanalyserna och det långsiktiga tänkandet inte nått 

ut till alla aktörer.  

Under 2000-talet kunde det konstateras att det var sällsynt att aktörer i den 

svenska bygg- och fastighetssektorn använde sig av livscykelanalyser. 

Problematiken att inte se grundinvesteringen i förhållande till 

kostnadsbesparningarna under fastighetens hela livscykel uppmärksammades. 

Vidare betonades vikten av att detta synsätt behövde införlivas hos aktörerna 

för att nyproducerade byggnader skulle utformas mer energieffektivt och 

miljövänligt (Sterner 2000).  
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Även om det under början av 2000-talet sågs klara fördelar med att införliva 

livscykelkostnadsanalyser vid utformning av nybyggnationer har det ändå inte 

fått fullt genomslag. Tidigare undersökningar har visat att det fortfarande är 

ovanligt att aktörer i den svenska bygg- och fastighetssektorn använder LCC 

som en del av beslutsunderlaget vid exempelvis val av olika konstruktions- och 

systemlösningar (Nässén et al. 2008). Istället för att se de mest lönsamma 

alternativen över livscykeln genom livscykelkostnadsanalyser fokuserar 

aktörerna i högre grad på att minimera kostnaden för grundinvesteringen. 

Detta kan då innebära att energieffektiva lösningar som har högre 

initialkostnad oftast väljs bort även om de på sikt är lönsamma. En möjlig 

förklaring till detta synsätt bland fastighetsbolagen är att flera aktörer uppges 

ha olika budgeterar för nyproduktionen och förvaltningen i avseende drift och 

underhålls kostnader vilket gör det svårt att motivera en högre merkostnad vid 

nyproduktionen (Nässén et al. 2008; Bygga, Bo och Förvalta för framtiden 

2003).   

Istället för att använda sig av livscykelanalyser vid bestämmandet av hur 

energieffektivt byggnaden ska utformas är det vanligaste kriteriet bland 

byggentreprenörer och fastighetsbolag att byggnaden uppfyller Boverkets 

minimikrav avseende maximal energiförbrukning. Boverkets byggnormer som 

anger den maximala energi en nyproducerad byggnad får förbruka har blivit en 

norm vilken få aktörer försöker gå under. Något som annars kan möjliggöras 

med livscykelkostnadsanalyser och ett långsiktigt investeringsperspektiv. Med 

tanke på att dessa regler inte ändrats avsevärt sen de introducerades på 70-talet 

har de därmed också satt låg press på bygg- och fastighetssektorn att utforma 

mer energieffektiva nybyggnationer. Till följd byggs det idag byggnader som 

har dubbelt så hög energiförbrukning för uppvärmning som vissa som 

byggdes för 20 år sedan hade (Nässén et al. 2008).  

Läsaren har tidigare uppmärksammats om att det idag byggs fler bostadsrätter 

än hyresrätter vilket sägs hämmat utvecklingen av energieffektiva 

nyproducerade byggnader och införlivandet av det livscykelekonomiska 

tänkandet bland byggentreprenörerna. När byggentreprenörerna genomför 

nyproduktion av bostadsrätter i egen regi saknas externa krav från en klient 

om hur energieffektivt byggnaden ska utformas. Byggentreprenörerna saknar 

därför några egentliga incitament, förutom sitt rykte på marknaden, till att 

utforma byggnaden så att livscykelkostnaderna reduceras samt till att bygga 

mer energieffektivt än vad Boverkets minimiregler kräver.  Huruvida detta 

agerande enbart förekommer vid nyproduktion av bostadsrätter i egen regi kan 
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ifrågasättas med tanke på att många fastighetsbolag som låter en 

byggentreprenör uppföra hyresrätter inte kräver att byggnaden utformas mer 

energieffektivt än vad som föreskrivs i Boverkets byggnormer (Nässén et al. 

2008). 
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4. Byggnormer och regler rörande nyproduktion 

Det fjärde kapitlet ämnar ge läsaren en översiktlig förståelse för de regelverk som 

aktualiseras vid nyproduktion av flerbostadshus.  

4.1. Regelverken vid nyproduktion 

Vi kommer endast att redogöra för de regler som är relevanta för att uppfylla 

det tidigare presenterade syftet. Dessa är Boverkets byggregler och föreskrifter, 

lagen om energideklaration samt ISO 9001 respektive 14001.  

Det är alltid byggherren som ansvarar för att reglerna enligt Boverket följs. 

Byggherren är den person eller företag som på eget bevåg utför eller låter 

någon annan utföra arbeten som innefattas av denna lag så som nybyggnation, 

tillbyggnation eller markarbeten (Boverket 2008). 

4.2. Boverkets byggregler 

Boverkets byggregler innehåller föreskrifter och allmänna råd som aktualiseras 

när en byggnad uppförs, vid tillbyggnation, vid mark- och rivningsarbeten 

samt för tomter som tas i anspråk vid bebyggelse (BFS 2010:29).  

Vidare ska byggnader enligt 9:1 uppföras så att minsta möjliga energi behöver 

tillföras för att uppfylla byggnadens syfte (BFS 2010:29).  

Gränsvärdena som bestämts av Boverket angående maximal 

energiförbrukningen i bostäder är uppdelad i tre olika klimatzoner. Där zon 1 

representerar norra Sverige, zon 2 mellersta Sverige och zon 3 södra Sverige. 

Gränsvärdena är den absolut högsta energiförbrukningen som varje byggherre 

måste rätta sig efter, oberoende av dess förutsättningar och typ av projekt 

(BFS 2008:20). 
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(BFS 2008:20) 

Bostäder som har annat uppvärmningssätt än elvärme 

Klimatzon I II III 

Byggnadens energianvändning kWh per m2 

Atemp och år. 

150 130 110 

 

 
Bild 1: Geografisk uppdelning av klimatzoner. Rockwool (2011). 

 

Värt att notera är att om vissa särskilda förhållanden uppstår kan kraven kring 

dessa gränsvärden bortses ifrån. Dock gäller dessa undantagen endast under 

mycket begränsade förutsättningar. Till exempel när det av geologiska eller 

andra anledningar är omöjligt att installera exempelvis en värmepump, vilket 

på så vis i vissa fall skulle förhindra byggnaden att nå dessa gränsvärden (BFS 

2010:29).  

Trots att de svenska byggnormerna är bland de strängaste i Europa finns det 

enhetlig kritik kring att dessa minimikrav är för låga. Kraven har 

anmärkningsvärt förhållit sig på ungefär samma nivå sen de infördes på 1970- 

talet (Nässén et al. 2008). Detta kan te sig underligt eftersom att det både 

utvecklats mer energieffektiva byggnadsmaterial samt att det utvecklats mer 

energieffektiva systemlösningar. 
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4.3. Energideklaration 

Lagen angående energideklaration för byggnader infördes år 2006 med syfte 

att främja en god energiförbrukning samt ett bra inomhusklimat (Boverket 

2010). Kravet angående energideklaration gäller både för nyproducerade 

byggnader samt när en byggnad eller del av byggnad säljs (SFS 2006:985). I 

fallet med en byggnad som säljs måste en energideklaration finnas tillgänglig 

senast vid tidpunkten när köpekontraktet undertecknas. För nyproducerade 

byggnader gäller däremot att en energideklaration senast måste upprättas 2 år 

efter att byggnaden uppförts (Boverket 2010). 

Utgångspunkten är att lagen omfattar alla typer av byggnader, dock finns det 

vissa undantag. Bland annat undantas byggnader som förklarats som 

byggnadsminnen, industribyggnader, tillfälliga byggnader med mera (SFS 

2006:1592). 

Det är byggnadens ägare som ansvarar för att energideklarationen genomförs 

varpå det blir kommunens, oftast byggnadsnämndens, ansvar att utöva tillsyn 

på detta område (Boverket 2010). 

Energideklarationen ska dels innehålla information angående det specifika 

husets energiprestanda och dels förslag och rekommendationer som syftar till 

att förbättra byggnadens energiprestanda (Boverket 2010). 

4.4.  ISO – certifiering 

ISO står för International Standardization for Organization och är en viss typ 

av standardisering som finns på en rad olika områden (Casell & Casell 2008). 

ISO 9001 (Kvalitetsledning) och ISO 14001 (Miljöledning) är de som är mest 

relevanta för denna uppsats ämnesområde.  

Själva processen med certifieringen utförs genom att företag får ansöka om att 

bli certifierade av någon av de ackrediterade certifieringsorgan som finns i 

Sverige (SWEDAC 2011). Ett företag som ackrediterats måste då följa de krav 

som ställs enligt aktuell ISO certifiering. De företag som inte sökt certifiering 

behöver således inte uppfylla de ISO krav som finns (Cassel & Cassel 2008). 

Trots att certifieringen inte är något egentligt krav för företag i byggsektorn 

ger den ändå företagen många fördelar. Standardiseringen och certifieringen 

har översiktlig två syften. Till att börja med verkar certifieringen för att 

utveckla den interna verksamheten genom att säkerhetsställa att den uppfyller 

de krav som ställs för de olika certifieringarna. Om dessa krav uppfylls ger det 
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företagen i fråga ett system för ständiga förbättringar. Det andra syftet är att 

bara det faktum att en befintlig ISO certifiering utstrålar en trygghet till 

kunden i och med att denne då vet vad den kan förvänta sig av företaget de 

anlitar. På så vis blir certifieringen ett marknadsföringsverktyg. Att enbart 

skaffa sig ISO certifiering på grund av marknadsföringssyftet är inget som 

rekommenderas eftersom det kan påverka företagets interna verksamhet 

negativt och således kan detta leda till att företaget långsiktigt inte kan uppfylla 

ISO kraven (Lafuente et al. 2009). 

4.4.1.  ISO 9001 - Kvalitetsledning 

ISO 9001 är ett kvalitetsledningssystem som syftar till att hjälpa ett företag att 

upprätthålla och ständigt förbättra dess kvalité i antingen en tjänst eller i en 

produktion av en produkt. Ett företag som vill bli certifierade enligt ISO 9001 

måste upprätta en så kallad kvalitetshandbok där de bland annat beskriver sin 

kvalitetspolicy och sina kvalitetsmål. Vidare ska företaget ange hur de ska 

uppnå dessa mål och krav. Denna handbok och det arbete företaget gör för att 

uppnå dessa krav och mål ligger till grund för huruvida en ansökan om 

certifiering godkänns eller ej (Björkman & Ranhem 1995). 

Frågan om huruvida att arbeta efter ISO 9001 är effektivt eller ej har 

debatterats flitigt i ett flertal vetenskapliga artiklar. Det finns exempelvis en 

undersökning som gjorts i en enkätbaserad intervjuform där ett antal olika 

byggentreprenörer fått svara på om ISO 9001 gett företaget mervärde i form 

av ökad effektivitet, vilket de flesta angivit att certifieringen bidragit till. Dock 

har de påvisat att det till en början både var kostsamt och tidskrävande att 

införa detta, men att fördelarna överväger nackdelarna (Ofori & Gang 2001). 

Det som har varit negativt är att det i vissa fall har varit svårt att konkretisera 

sin kvalitetspolicy och att det bidragit till att de anställda i vissa fall haft svårt 

att arbeta utifrån denna policy samt att det känts byråkratiskt och krångligt. 

Dock är chansen stor att om företaget lyckas med arbetet att konkretisera och 

förklara sin kvalitetspolicy för de anställda leder detta till ett byggande med 

högre kvalité (Landin 2000). 

Särskilt intressant är det faktum att en byggnads energiförbrukning i många fall 

kan reduceras i stor omfattning, utan att för den sakens skull behöva 

extraordinära energisystem, då det i många fall kan räcka med att bygga med 

högre kvalité och noggrannare. Ett bra exempel på detta är bostadsprojektet 
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Nya Järpen som stod klart i Karlstad 2005. Detta projekt kommer läsaren få 

ytterligare information om i kapitel 5.  

4.4.2.  ISO 14001 – Miljöledning 

ISO 14001 är även detta en certifiering som företag kan ansöka om att få. 

Denna har dock för avsikt att uppfylla en miljöpolicy istället för en 

kvalitetspolicy. I 14001 finns inga definitiva krav för miljöpåverkan då det 

enda krav som finns är att företaget inte strider mot det regelverk som finns 

inom miljöpåverkan samt att de inte strider mot sin egen policy. Ett företag 

som certifierat sig med ISO 14001 är precis som i fallet med ISO 9001 bunden 

av sin egen policy och således måste de ständigt förbättra sig och uppfylla sitt 

krav för att fortsätta vara certifierade (Cassel & Cassel 2008). 

Att vara certifierad med ISO 14001 ger en rad fördelar, såväl för miljön som 

för företaget. Självklart kostar det också en hel del att implementera ISO 

14001 men det är mycket som tyder på att fördelarna företagen får genom 

effektivare marknadsföring är övervägande (Turk 2009). 
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5. Energieffektiva hus, exempel från verkligheten 

Genom detta femte kapitel vill författarna lyfta fram en intressant nybyggnation som 

illustrerar hur nyproduktion kan genomföras energieffektivt utan att medföra en väsentligt 

ökad initial grundinvestering. 

5.1. Nya Järpen 

Nya Järpen är en fastighet belägen i stadsdelen Viken i Karlstad. Karlstads 

Bostads AB var byggherre och fastigheten färdigställdes 2005. Detta projekt 

skulle kunna beskrivas som ett resultat av en mycket bra kvalitetsstyrning då 

det endast förbrukar cirka 47kWh/  /år vilket är anmärkningsvärt lågt om vi 

jämför med kraven som Boverket fastslagit till 130kWh/  /år. Detta resultat 

på 47kWh/  /år är exklusive solfångare. Med hänsyn tagen till solfångare blir 

resultatet ännu lägre, cirka 32kWh/  /år. Resultatet har uppnåtts utan några 

speciella materialval och extraordinära tekniker, förutom solfångare. Istället 

har byggentreprenören arbetat noggrant och bland annat fokuserat på tätheten 

och att undvika köldbryggor. Vidare har de kontinuerligt under bygget 

kontrollerat olika parametrar, exempelvis tätheten i byggnaden för att på så vis 

garantera att energiåtgången blir så låg som de kalkylerat med3.  

För nå den energieffektivitet som önskades och som det faktiskt resulterade i 

var partnering en viktig bidragande orsak. För att vidare uppnå den täthet i 

byggnaden som skulle leda till en låg energiförbrukning utvecklade Karlstads 

Bostads AB tillsammans med sin partner metoder för att kontrollera denna på. 

Därmed åstadkoms en hög täthet i byggnaden och tillika en hög 

energieffektivitet med hjälp av denna entreprenadform4. 

Den initiala grundinvesteringen kostade 4-5 procent mer än en konventionell 

byggnad men medförde samtidigt en hög energieffektivitet som kommer 

resultera i avsevärt lägre energikostnader under fastighetens livscykel5. 

 

                                                 
3
 Mats Enmark, KBAB 

4
 Mats Enmark, KBAB 

5
 Mats Enmark, KBAB 
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6. Empiri 

Nedan presenteras den data som insamlats av författarna. Inledningsvis kommer den 

inhämtade primärdata att presenteras och därefter den sekundärdata som inhämtats från 

Boverket.  

6.1. Företagspresentation 

Härnäst kommer vi kortfattat presentera de företag vi har intervjuat 

representanter ifrån. Detta för att ge läsaren en snabb överblick av vilken typ 

av företag dessa är.  

6.1.1. NCC 

Nordic Construction Company (NCC) är en byggentreprenör som bildades 

1988 när Johnson construction company fusionerades med Armerad betong 

vägförbättringar AB. NCC har huvuddelen av sin verksamhet i Norden, dock 

med fokus i Sverige. Utöver detta bedriver de även verksamhet i Tyskland och 

Baltikum. NCC har cirka 16 000 anställda och är börsnoterat på Large cap 

listan på stockholmsbörsen (NCC 2011b). 

6.1.2. Skanska 

Skanska grundades redan 1887 i Malmö. Idag är Skanska en multinationell 

byggentreprenör med verksamhet i Europa, Latinamerika, Afrika och USA. 

Skanska har i dag cirka 51 000 anställda. Vidare är även Skanska börsnoterat 

på Large cap listan på Stockholmsbörsen (Skanska 2011a) 

6.1.3. PEAB 

PEAB:s verksamhet startade år 1959 då det grundades av bröderna Erik och 

Mats Paulsson. PEAB finns representerat på över 100 orter i Sverige och har 

cirka 14 000 anställda. Utöver verksamhet i Sverige har denna byggentreprenör 

även verksamhet i Norge och Finland. Även PEAB är börsnoterat, tillika på 

samma börslista som Skanska och NCC. (PEAB 2011a). 

6.1.4.  KBAB 

Karlstads Bostads AB är ett kommunalägt fastighetsbolag som grundades 

1942. KBAB har cirka 6700 hyreslägenheter och står för cirka 16 % av 

kommunens totala bostadsmarknad.  I dagsläget har KBAB cirka 120 anställda 

(KBAB 2011a). 
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6.1.5.  Skövdebostäder 

Skövdebostäder är ett kommunalägt fastighetsbolag som tillika är den största 

hyresvärden i Skövde med ungefär 4300 bostäder av olika slag. Företaget har i 

dagsläget ungefär 80 anställda (Skövdebostäder 2011a). För tillfället håller 

Skövdebostäder på att producera 300 nya lägenheter. I snitt har företaget de 

senaste åren producerat ungefär 60-70 lägenheter per år6 

6.2. Miljöpolicy 

Alla de tre byggentreprenörerna och båda fastighetsbolagen som vi intervjuat 

representanter från har alla en utmärkande miljöpolicy. Nedan kommer dessa 

miljöpolicies närmare redogöras för de olika bolagen.  

6.2.1. NCC 

NCC har ett flertal abstrakta miljömål men också ett flertal mer konkreta som 

exempelvis anger hur mycket energi företagets egenproducerade 

nybyggnationer får förbruka (NCC 2011c). 

Övergripande menar NCC att de vill och kan ta ansvar för miljön samt att de 

vill verka för en social, ekonomisk och samhällelig hållbar utveckling. De 

menar vidare att de kan bidra till minskad klimatpåverkan varpå 

energieffektiva byggnader är företagets viktigaste mål (NCC 2011c). 

NCC har som policy att bygga egenproducerade bostadshus med 20 procent 

lägre energiförbrukning än de gränsvärden Boverkets byggregler anger (NCC 

2011c). 

6.2.2. PEAB 

I PEAB:s företagspolicy går det att läsa att företaget ska bidra till en hållbar 

samhällsutveckling samt att de vill verka för att bygga energieffektiva 

byggnader (PEAB 2011b). 

Vidare ska de löpande verka för att identifiera och analysera verksamhetens 

miljöaspekter för att på så vis minimera den negativa miljöpåverkan som de 

åstadkommer (PEAB 2011b). 

PEAB har som mål att företagets egenutvecklade bostäder endast ska förbruka 

60 – 70 % av kraven som Boverket anger. Alla PEAB:s egenutvecklade 

                                                 
6
 Patrik Sjögren, Skövdebostäder 
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bostadsprojekt i Sverige ska byggas så att de kan klassificeras som 

miljöbyggnader (PEAB 2011b). 

6.2.3. Skanska 

Skanska har precis som de två föregående byggentreprenörerna utmärkande 

miljömål. Skanska menar att det inte bara handlar om att bygga ett hus, utan 

huset måste också fungera i sin miljö. Detta livscykeltänk präglar starkt 

Skanskas hela miljöpolicy och återkommer på ett flertal ställen under 

företagets miljöpolicy (Skanska 2011b). 

Skanska påpekar att dagens tillgängliga teknik kan möjliggöra ett mer 

energieffektivt byggande. De påpekar att det nödvändigtvis inte behöver vara 

dyrare att bygga mer energieffektivt. Företaget påtalar också att en större 

grundinvestering leder till en större besparing över tiden (Skanska 2011b). 

Skanska har ett ambitiöst långsiktigt energimål vilket är att alla deras 

egenutvecklade byggnader ska vara så kallade nollenergihus, med andra ord 

byggnader som själva producerar lika mycket energi som de gör av med 

(Skanska 2011b). 

Skanska menar vidare de idag kan producera byggnader som ligger under 50-

60 procent lägre än de energikrav som Boverket ställer. Något som 

möjliggjorts med ett livscykeltänkande (Skanska 2011b).   

6.2.4. Skövdebostäder 

Skövdebostäder ämnar i all sin verksamhet att bidra till ett långsiktigt hållbart 

byggande och ett kretsloppsanpassat samhälle. De ska med god marginal följa 

lagar och krav inom miljöområdet. Skövdebostäder ska vidare minimera de 

föroreningar som de orsakar på grund av sitt fastighetsbestånd genom att 

exempelvis prioritera goda miljöval (Skövdebostäder 2011b).    

6.2.5. KBAB 

Miljöfrågorna väger tungt i KBAB:s verksamhet. Företagets engagemang i 

miljöfrågor innefattar såväl livsstilsfrågor hos hyresgästerna som effektivisering 

av företagets energianvändning. Vid nyproduktion har KBAB som mål att 

byggnaden ska vara energieffektiv, de har exempelvis producerat lägenheter 

som endast förbrukar cirka 50 kWh per kvadratmeter. Företaget har också 

framgångsrikt genomfört omfattande energieffektiviseringar av det befintliga 

fastighetsbeståndet (KBAB 2011b).  
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6.3. Presentation av respondenterna 

Skanska 

Markus Johansson heter den person som var respondent på Skanska. Markus 

har arbetat på Skanska sedan 1996 och haft ett flertal olika befattningar. Idag 

arbetar Markus med bostadsutveckling i västra Sverige och har en befattning 

som affärsutvecklingschef. Han har bland annat ansvaret över investering och 

köp av mark samt utveckling av egna bostäder i västra Sverige. 

NCC 

Respondent för NCC var Wille Osterman som sedan 70- talet jobbat på NCC 

och innehaft olika befattningar. Han har bland annat varit chef för 

Karlstadområdet med omnejds boendeutveckling där han exempelvis varit 

ansvarig för det stora bostadsrättsprojektet Vågmästaren i Karlstad. 

PEAB 

Håkan Berndtsson var respondent för PEAB. Håkan har arbetat inom 

koncernen i 12-13 år, bland annat med affärsutveckling och projektutveckling. 

Inom dessa arbetsområden har arbetsuppgifterna inneburit allt från köp av 

mark till att efterföljande vara involverad i byggprocessen.  

KBAB 

Respondent för KBAB var Mats Enmark. Mats har varit VD för bolaget sedan 

1994. Han har bakgrund både som byggnadsingenjör och byggare. 

Tillsammans med sin mångåriga erfarenhet som VD för KBAB har Mats 

därmed både erfarenhet från byggperspektivet och från 

fastighetsförvaltningsperspektivet.  

Skövdebostäder 

Den som var respondent för Skövdebostäder var Patrik Sjögren som tillika 

även är teknisk chef för detta företag. Patrik har bland annat ansvar för den 

tekniska försörjningen i Skövdebostäders fastighetsbestånd, allt ifrån drift till 

energi. Tidigare har även Patrik under många år arbetat inom allehanda 

positioner på byggentreprenören PEAB, bland annat som arbetsledare och 

projektutvecklare. 
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6.3.1. Sammanställning av intervjuerna med byggentreprenörerna 

Hur mycket inflytandet i byggnadens utformning har fastighetsbolaget vid 

produktion av hyresrätter respektive bostadsrättsköpare vid produktion av 

bostadsrätter? 
 

På denna fråga var samtliga respondenter eniga. I fallet med fastighetsbolagen 

angav respondenterna att graden av inflytande beror på entreprenadform. 

Oavsett om produktionen genomförs med general-, delad- eller 

totalentreprenad eller med partnering påpekar de dock att fastighetsbolagens 

krav alltid är utgångspunkten, även om byggentreprenören själva får i uppdrag 

att utföra projekteringen. Inflytandet fastighetsbolagen har kunde enligt 

respondenterna variera med allt ifrån de estetiska parametrarna till byggnadens 

krav på energiförbrukning. 

I fallet med bostadsrätter angav samtliga respondenter att bostadsrättsköparna 

endast kan vara med och påverka hur lägenheten de ska bo i ska se ut. Vidare 

berättade samtliga byggentreprenörer att bostadsrättsköpare inte kan påverka 

husets energitekniska systemlösningar. 

 

Vad tror byggentreprenörerna att bostadsrättsköpare respektive fastighetsbolag 

värdesätter vid en nyproducerad byggnad? 
 

Vid fallet med bostadsrättsköpare angav samtliga respondenter att det var stort 

fokus på ytliga faktorer som exempelvis ytskikten i lägenheten. Representanten 

från Skanska trodde detta berodde på att när bostadsrättsköpare köper en egen 

lägenhet så vill denne ha den på ett visst sätt vilket då återspeglas med fokus 

på ytskikt och liknande. Även representanten från PEAB hade liknande åsikter 

och berättade att han trodde de boende värdesatte att de kan vara med och 

sätta sin personliga prägel på lägenheten. 

I fallet med fastighetsbolag som kund berättar representanterna från både 

PEAB och Skanska att fastighetsbolagen värdesätter en långsiktigt hållbar 

fastighet. Representanten för PEAB uttryckte exempelvis att fastighetsbolag 

vill ha avkastning över en lång tidsperiod varpå låga driftskostnader är viktiga. 

Vidare tillade också respondenten för Skanska att fastighetsbolag har stort 

fokus på drift och livscykelkostnader medans en bostadsrättsköpare inte 

värdesätter detta i samma utsträckning som ett fastighetsbolag.  
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Representanten från Skanska tillade också att han tror att en 

bostadsrättsköpare värdesätter ytskikt som exempelvis fina parkettgolv och 

liknande mer än låga driftskostnader för exempelvis energiförbrukningen. 

Vad är fastighetsbolag generellt sett mest noga med vid utformningen av en 

byggnad och vilka är de tydligaste kraven som ställs mot byggentreprenören? 

 

Samtliga respondenter svarade att de tror att fastighetsbolagen prioriterar låg 

energiförbrukning och låga livscykelkostnader på nyproducerade byggnader. 

Representanten från Skanska berättade också att frågor avseende hur 

energiförbrukningen och livscykelkostnaderna kommer att se ut nästan 

kommer före frågan om vad det kostar att bygga per kvadratmeter.  

Representanten från NCC tillade dock att det är vanligt att fastighetsbolagen 

balanserar detta mot andra faktorer så som ytskikt och liknande. Dock tillade 

han  att han tror att fastighetsbolag hellre lägger pengarna på energieffektiva 

energisystem än fina ytskikt vilket han motiverade med att ”ytskikt bara är lite 

kosmetika”. 

Slutligen berättade både NCC och PEAB att kraven kan variera mycket från 

fastighetsbolag till fastighetsbolag. 

 

Behöver en mer energieffektiv byggnad nödvändigtvis kosta mer att bygga? 
 

Alla tre respondenter svarade enhälligt att det inte behöver kosta mycket mer 

att bygga energieffektivt. Samtliga tre påpekade också att det för att bygga 

energieffektivt är det mycket viktigt att bygga tätt och noggrant. 

Representanterna från Skanska och PEAB påpekade vidare att det är mycket 

viktigt att projektera bra och att bygga rätt från början. Representanten från 

NCC uppskattade också att merkostnaden för en särskilt energieffektiv 

byggnad till ett par procent mer. Vidare berättade också denna respondent att 

de kommer långt med att bygga noggrant. ”Byggs det noggrant kommer man 

en bra bit under byggnormen”. 

Även respondenten från Skanska höll med om detta och påtalade att det som 

är det viktiga är att vara noggrann i byggnationen, inte byggnadens tekniska 

system. 
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Också respondenten från PEAB påtalade att det handlar mycket om tätheten i 

byggnaden och menar att det finns mycket pengar att spara där men att de 

hittills varit något som de kontrollerat dåligt. 

 

Vilka ekonomiska fördelar finns det med att vara miljöprofilerade? 
 

Här var respondenterna från Skanska och PEAB eniga om att det finns klara 

fördelar med att vara miljöprofilerade. Bland annat angav de att det är en bra 

möjlighet till att attrahera kunder och marknadsföra sig på. Dessutom är det 

ett effektivt verktyg till att bygga företagets varumärke med. Respondenten 

från NCC däremot ställde sig frågande till huruvida de verkligen fått ut något 

av att vara miljöprofilerade vilket han baserade på att han ansåg att 

konsumenter idag förväntar sig att ett företag ska vara miljöprofilerade. 

Således kan de inte differentiera sig från andra entreprenörer. Detta håller 

dock inte representanten från Skanska med om eftersom han berättar att 

företaget tappar mark om de inte arbetar med miljöprofilering. 

Representanten från Skanska berättade också att han tror att fokus på energi- 

och miljöfrågor fortsättningsvis kommer vara stor. 

 

Hur stor hänsyn tar byggentreprenörerna till en fastighets livscykelkostnad vid 

utformningen av byggnaden vid produktion av bostadsrätter i egen regi där 

förvaltningen snabbt övergår till bostadsrättsföreningen? 

 

På denna fråga framkom det att samtliga respondenter på ett eller annat sätt 

lägger vikt vid byggnadens livscykelkostnader trots att förvaltningen snabbt 

övergår till bostadsrättsföreningen. NCC och Skanska berättar att anledningen 

till detta är att de vill bygga långsiktigt hållbara byggnader. Om de inte skulle 

göra detta så får det svårt att sälja fler byggnader i framtiden. Respondenten 

från NCC tillade också att de genom att utforma byggnaden med bättre 

energitekniska lösningar kan ta ut ett högre försäljningspris och således är 

detta ett argument till att ta hänsyn till en fastighets livscykelkostnad. Vidare 

påpekade respondenterna från PEAB och Skanska att de sitter med i styrelsen 

cirka ett år efter inflyttningen och att de på så vis kan säkerställa att 

energiförbrukningen hålls på de nivåer som var avsedda. 

Representanten från NCC påpekade också att de försöker att utforma 

byggnadens energitekniska lösningar enklare för att bostadsrättsföreningen 

själva ska kunna sköta och underhålla dessa utan extra inhyrd personal. 
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Vidare påpekade representanten från Skanska att han inte tror 

bostadsrättsköpare har stor kunskap angående rimliga nivåer för en byggnads 

energiförbrukning men att kunskapen om detta i framtiden kommer öka. 

 

Kan en mer kostsam grundinvestering för att byggnaden ska bli mer 

energieffektiv motiveras vid produktion av bostadsrätter i egen regi? 
 

Representanten från Skanska sa exempelvis ”ska jag vara ärlig, idag så är det 

svårsålt”. Vidare berättade denna respondent även att marknaden idag inte 

riktigt köper detta. 

Representanterna från NCC och PEAB tyckte däremot att det kan vara 

motiverat med en ökad grundinvestering i syfte att åstadkomma 

energieffektivitet för byggnaden eftersom de vill ge bostadsrättsföreningen en 

sund ekonomi. Dock tillade representanten från NCC att han trots allt inte 

tror att bostadsrättsköpare varken har kunskap eller är medvetna om hur 

mycket energiförbrukningen uppgår till när denne köper sin bostadsrätt. 

 

Anser branschen att den har ett ansvar för den långsiktigt hållbara 

utvecklingen angående miljön? 
 

På denna fråga var samtliga respondenter överens och samtliga svarade ja.  

Exempelvis berättade representanten från NCC att de tar ansvar genom att 

företaget har en policy att bygga 10-15 % under byggnormen. 

6.3.2. Sammanställning av intervjuerna med fastighetsbolagen 

 

Vilka är det tydligaste och viktigaste kraven fastighetsbolagen ställer på en 

byggnad som en byggentreprenör uppför? 

Representanten från Skövdebostäder påtalade att priset är det absolut 

viktigaste. Vidare tillade han att byggnadens energiförbrukning också är 

mycket viktig. 

Båda respondenter berättade också att kraven angående tätheten och 

noggrannheten är mycket viktiga och att företaget tjänar mycket pengar på att 

fokusera på detta i förhållande till den extra tid det tar att vara noggrann. 
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Anser fastighetsbolagen när de ska välja byggentreprenör att certifieringar, 

miljöpolicies och liknande är viktigt? 

Representanten från Skövdebostäder berättade att de i deras 

utvärderingskriterier vid anbud har som krav att entreprenören har tydliga 

miljöpolicies och certifieringar. Vidare utvärderas både deras egna miljöpolicies 

och byggentreprenörens. Dock tillade denna respondent också att det inte 

endast är viktigt med certifieringar och liknande utan att de också värdesätter 

erfarenhet och personliga egenskaper hos de som utför byggnationen. 

Representanten från KBAB ansåg däremot att certifieringar och liknande 

endast är bra ”hyllvärmare” och att det istället är egenskaperna hos 

organisationen och individerna som utför byggnationen som är det viktigaste. 

 

Hur ser fastighetsbolagen till att byggentreprenörerna verkligen bygger enligt 

de krav och önskemål som fastställts under projektering och 

programutformning? 

Här angav båda representanterna att de löpande är med i byggprocessen för att 

kontrollera resultatet av byggnationen. Bland annat görs detta genom att 

tätheten konstrolleras i byggnaden. Vidare berättade Skövdebostäder att 

resultaten från byggentreprenörernas egna arbete kvalitetskontrolleras.  

 

Vad värdesätter fastighetsbolag vid nyproduktion vad det gäller driftnetto, yta, 

standard och energiförbrukning? 

 

Representanten från Skövdebostäder berättade att de generellt sett eftersträvar 

en hög standard vad det gäller ytskikt men att de också har höga krav på 

byggnadens energiförbrukning. Vidare tillade han att kunderna vant sig vid en 

hög standard och att de således inte kan utesluta något av driftnetton, standard 

eller energiförbrukning vid nyproduktion. Denna respondent tillade slutligen 

att om de var tvungna att välja så skulle de ”välja låg energi och betala en extra 

peng”. 

Representanten från KBAB hade liknande åsikter och berättade att det 

viktigaste är att bygga bostäder som fungerar över lång tid. Med sådant fokus 

kommer lägre driftskostnaderna mer eller mindre på köpet. Slutligen tillade 

han också att det är mycket viktigt att den nyproducerade fastigheten är hållbar 

ekonomiskt, socialt och miljömässigt. 
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Hur stor vikt lägger fastighetsbolagen vid fastighetens livscykelekonomi? 
 

KBAB:s representant berättade att de för cirka 10-15 år sedan var optimistiska 

kring användandet av livscykelekonomiska analyser och att de då la stor vikt 

vid dessa. Idag känner han att det många gånger är svårt att få ihop kalkylerna i 

och med att det finns så många olika parametrar att ta hänsyn till. Vidare 

tillade han att dessa parametrar kan vridas och vändas hur företaget än vill för 

att få det resultat som önskas. Därför blir det svårt att jämföra två analyser 

mot varandra i och med att analyserna i mångt och mycket bygger på olika 

värderingar. Därför förespråkar han en standardisering i branschen av 

livscykelanalysernas beräkningar. 

Vidare berättade denna respondent att de trots att de inte använder sig mycket 

av dessa analysmetoder ändå har stort fokus på ”fungerande bostäder”. Vidare 

menade respondenten att KBAB är ett fastighetsbolag med långsiktigt 

ägandeperspektiv varpå den nyproducerade fastighetens livscykelekonomi är 

av största vikt. 

Skövdebostäders representant berättade att de lägger vikt vid 

livscykelekonomiska analyser men att det är byggentreprenörerna som räknar 

fram dessa. Vanliga faktorer de tittar extra på är energiförbrukning samt 

driftskostnaderna för fastigheten. 

 

Anser fastighetsbolagen att risken med skärpta miljökrav från samhället och 

risken för ökat energipris som anledningar till att producera energieffektiva 

fastigheter? 

 

Båda respondenterna höll med om att det är en riskeliminering att bygga 

energieffektivt genom att ta hänsyn till dessa risker. Respondenten från 

Skövdebostäder tillade också att en risk för ökade energipriser enskilt kan vara 

ett motiv till en större grundinvestering.  

Respondenten från KBAB berättade också att elpriset ofta är en parameter i 

livscykelanalyserna och att det är något de tar hänsyn till i dessa beräkningar i 

de fall de används. 
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Anser fastighetsbolagen att det generellt sett kostar mer att bygga 

energieffektivt? 

 

Båda respondenter angav att det kostar mer att bygga energieffektivt. 

Representanten från Skövdebostäder ansåg att det kostar över 10 procent mer 

att bygga så energieffektivt att förbrukningen endast uppgår till 60-70 

kWh/m2/ år. Representanten från KBAB däremot ansåg att det för en 

halvering av energiförbrukningen utifrån Boverkets minimikrav innebär en 

kostnadsökning på ca 4-5 procent. Båda påtalade dock att denna 

kostnadsökning inte borde avskräcka en långsiktig ägare från att investera i en 

mer energieffektiv byggnad i och med att det på sikt är lönsamt. 

Representanten från KBAB berättade också att det är mycket viktigt att bygga 

tätt och att välja rätt material. Om detta görs handlar det om ett fåtal procent i 

kostnadsökning. 

 

Finns det ekonomiska fördelar med att vara miljöprofilerade? 

Båda representanterna berättade att miljöprofilering attraherar kunder. 

Respondenten från KBAB menar att morgondagens kunder särskilt kommer 

värdesätta detta och att miljöprofilering kommer att bli allt viktigare. Ett 

exempel på att miljöprofilering är allt viktigare är ett nyligen genomfört projekt 

där han berättade att merparten av de som var intresserade av bostäderna 

ställde frågor om energiförbrukningen för fastigheten. Respondenten för 

KBAB tillade också att detta på sikt skulle kunna leda till att de kan öka 

hyrorna. 

 

Vad har fastighetsbolagen för åsikter om Boverkets minimikrav för 

energiförbrukning? 

Representanten från Skövdebostäder berättade att han anser det är bra att det 

finns minimikrav och att det leder till en strävan efter att reducera 

energiförbrukningen. Vidare berättade han att tekniken för att bygga 

energisnålare finns och att han inte skulle ifrågasätta om minimikraven skärps. 

KBAB:s representant är hårdare i sin framtoning och anser att 

”byggnormerna, de är ju bara ett skämt”. Vidare tillade han att alla seriösa 

byggentreprenörer kan producera byggnader som förbrukar hälften av 

Boverkets krav. 
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Vad har fastighetsbolagen för inställning till branschens ansvar angående 

miljöpåverkan? 

Båda respondenterna berättade att de ansåg att de i branschen har ett ansvar 

att bygga energieffektiva byggnader. Representanten från KBAB tillade också 

att de bör gå i bräschen för att på så vis visa att miljön är viktig. 

Representanten från Skövdebostäder menade att företaget alltid måste vara i 

gränslandet och utmana, annars kommer aldrig några steg framåt tas mot ett 

mer energieffektivt och miljövänligt byggande. Vidare tillade respondenten att 

många byggentreprenörer istället ofta tar den ”enkla vägen”.  Därmed leder 

det inte till någon utveckling inom området.  

 

Vilken inställning har fastighetsbolagen på frågan om byggentreprenörerna 

producerar hyresrätter mer energieffektivt än bostadsrätter? 

 

Åsikterna från respondenterna på denna fråga går isär. Representanten från 

KBAB ansåg att byggentreprenörerna faktiskt producerar hyresrätter mer 

energieffektivt än bostadsrätter medans representanten från Skövdebostäder 

ansåg att det inte är så. 

KBAB:s representant anger som skäl att han inte tror att bostadsrättsköpare 

inte efterfrågar energieffektiva byggnader och således producerar inte 

byggentreprenörerna sådana. Istället menar respondenten att 

byggentreprenörerna fokuserar mer på ”godis för ögat”. 

Skövdebostäders representant ansåg att byggentreprenörerna fortfarande 

måste lägga sig på en godtagbar nivå avseende energiförbrukningen för att inte 

påverka företagets varumärke negativt.  

6.3.3. Särskilda frågor till KBAB 

 

Varför byggde KBAB nya Järpen? 

Respondenten berättade att företaget genom tidigare projekt såg att det fanns 

potential med energieffektiva byggnader. Bland annat då de genom att 

energieffektivisera befintliga byggnader lyckades KBAB nästan halvera 

energiförbrukningen för hela beståndet. Han berättade att det därför då blev 

naturligt att arbeta i denna riktning. Vidare berättade respondenten att de såg 

att det fanns hinder då de efter att de analyserat förutsättningarna till ett mer 

energieffektivt byggande. Detta eftersom de insåg att byggentreprenörerna i 

stor utsträckning saknade denna kunskap. Han berättade att de därför behövde 
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utveckla själva byggprocessen. För att lyckas med detta berättade han att de 

startade företagets första partneringprojekt, som tillika var det första 

bostadsprojektet i landet med denna entreprenadform . Respondenten 

berättade vidare att två viktiga frågor i partnerskapet var miljön och 

tillgängligheten. Viktigt var också noggrannheten, kvalitén och tätheten i 

bygget. Angående tätheten fanns det dock inte många etablerade metoder att 

kontrollera denna på. Därför berättade respondenten att KBAB i samarbete 

med sin partner utvecklade metoder för att kontrollera tätheten. Detta blev 

lyckat och energiförbrukningen sänktes i de nyproducerade byggnaderna. 

Övrigt i byggnationen använde de sig av solfångare och värmepumpar. Total 

energiförbrukning med solfångare är cirka 32 kWh/m2/år berättade Mats. 

 

Hur gick KBAB tillväga för att få nya järpen energieffektiv? 

Respondenten berättade att fokus på byggnationen var att få den tät vilket 

säkerställdes genom kontinuerliga kontroller. Vidare berättade han att de 

använde sig dessutom av värmepumpar och solceller för att göra Nya Järpen 

ännu mer energieffektiv. Endast marginellt mer isolering användes. 

Respondenten berättade att projektet blev cirka 4-5 procent dyrare. 

Värmepumpen var ingen egentlig fördyrning, rent utvecklingsmässigt eftersom 

de använt sig av dessa länge. Däremot utgjorde solcellerna en mindre 

extrakostnad.  

 

6.4.  Statistik från Boverket 

Nedan följer bearbetad statistik inhämtad från Boverket: 

 

 Klimatzon 1 Klimatzon 2 Klimatzon 3 

Hyresrätt Bostadsrätt Hyresrätt Bostadsrätt Hyresrätt Bostadsrätt 

Antal objekt (st) 54 49 69 54 1 005 1 270 

Medelvärde 

(kWh/m2/år) 

124,87 118,39 128,67 111,8889 108,18 104,68 

Standardavvikelse 27,18 23,26 48,69 31,2577 45,10 31,76 

Varians 738,76 540,87 2370,81 977,044 2034,19 1009,01 

Tabell 1. Bearbetad statistik från Boverket avseende energiprestanda. 
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Diagram 1. Medelvärde energiprestanda fördelat på klimatzon och upplåtelseform. 

 

 
Diagram 2. Medelvärde energiprestanda genomsnitt i Sverige  
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7. Analys och diskussion 

I detta kapitel analyseras och diskuteras resultaten från empirin med uppsatsens teoretiska 

referensram.  

7.1. Merkostnad att bygga energieffektivt 

Både resultatet från vår empiriska undersökning och teorin pekar på ungefär 

samma utfall vilket är att det inte nödvändigtvis behöver kosta väsentligt 

mycket mer att bygga energieffektivt. 

Fyra av respondenterna (KBAB, NCC, Skanska och PEAB) svarade att de 

genom att endast bygga tätt och noggrant kunde uppnå en energieffektivitet 

under byggnormen. Detta kan också utläsas ur teorin där Bogenstätter (2000) 

anser att en hög kvalité inte behöver resultera i en större grundinvestering 

vilket skulle kunna appliceras på vad respondenterna svarat om vikten av att 

bygga tätt. Vidare berättade respondenterna från KBAB, Skanska och PEAB 

att för att nå detta resultat med hög täthet och god kvalité krävs kontinuerlig 

kontroll fortlöpande genom byggprocessen. 

Langdon (2004) och Kats (2003) poängterar att det för att reducera kostnaden 

när det byggs energieffektivt är det viktigt att fokusera på energieffektiviteten i 

ett tidigt skede i byggprocessen vilket vidare oftast resulterar i en lägre 

kostnad. Detta kan styrkas med svaren från Skanska, PEAB och KBAB vilka 

alla tre angav att projektering, utformning och planering också var mycket 

viktiga faktorer för att kunna hålla nere investeringskostnaderna vid 

energieffektiva åtgärder. Dessa uttalanden från respondenterna samt det 

Langdon (2004) och Kats (2003) menade kan också hjälpa till att förklara att 

det är viktigt att löpande under byggprocessen kontrollera tätheten. Detta för 

att undvika att bli ståendes med en byggnad som ej blivit byggd som den var 

planerad vilket skulle leda till kostsamma förändringar. Därför är det som 

respondenten från PEAB påtalade viktigt att det görs rätt från början. 

Att det kostar lite mer att bygga energieffektivt var samtliga respondenter 

överens om, vilket även var något som återspeglades i teorin. Dock angav 

flertalet att det endast kostade marginellt mer och detta baserade de på tidigare 

diskuterade åtgärder så som planering, löpande kontroller samt hög kvalité. Ett 

exempel på detta är tidigare diskuterade Nya Järpen som byggdes mycket 

energieffektivt. Energieffektiviteten åstadkoms med att husen var täta vilket 

säkerställdes genom att löpande kontroller genomfördes som utvecklades 
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genom partnering. Vidare kan även ett samband med att bygga tätt och att 

utföra löpande kontroller ses till ISO 9001 kvalitetsledning då denna 

certifiering lägger vikt vid att kontrollera och bevara hög kvalité. Ofori & 

Gang (2001) menar att det är kostsamt att införa en kvalitetsledning som 

exempelvis ISO 9001 men att fördelarna över tiden är övervägande. För 

KBAB som har sysslat med kvalitetsledning länge kostar således ett sådant 

arbete inte mycket extra, vilket då återspeglar sig i att deras byggnader blir täta 

och energieffektiva. 

Att fastslå en exakt siffra angående hur mycket mer det kostar att bygga 

energieffektivt är inte lätt eftersom samtliga respondenter och teorin endast 

anger intervall på kostnadsökningen. Rimligtvis torde den initiala investeringen 

öka med ett par procent vid byggande där energiförbrukningen är långt under 

byggnormen. Bland annat styrks detta av att Kats (2003) menar på att den 

extra initiala kostnaden för en byggnad som klassificeras som en grön byggnad 

endast kostar cirka 2 % mer. Denna låga siffra kan också jämföras med svaren 

från respondenterna där samtliga respondenter utom en (Skövdebostäder) 

angav att det handlar om en kostnadsökning på ett par procent. 

Intressant är det som Häkkinen & Belloni (2011) menar när de påtalar att det 

inom branschen finns en tro på att det faktiskt är en stor merkostnad att bygga 

energieffektivt vilket leder till att mindre energieffektiva åtgärder väljs framför 

mer effektiva sådana. Resultatet från vår kvantitativa undersökning som visade 

på genomsnittliga nivåer på energiförbrukningarna som faktiskt inte låg långt 

under Boverkets minimikrav. De onödigt höga energiförbrukningarna skulle 

därför delvis kunna förklaras med en felaktig tro att energieffektivt byggande 

är förenat med en väsentligt högre initial kostnad. 

7.2. Ekonomiska fördelar med miljöprofilering 

Vad vi kan uttyda från empirin och teorin är att miljöprofilering verkar vara 

något som byggentreprenörer och fastighetsbolag företag satsar på. Samtliga 

företag vi varit i kontakt med har starka uttalade miljöpolicies. Överhuvudtaget 

tycker vi se ett allt större miljöfokus i samhället överlag och då är det inte så 

konstigt att den bransch som förbrukar 40 % av Sveriges totala 

energiförbrukning fokuserar starkt på detta. Vi tror liksom respondenten från 

Skanska att fokuseringen från allmänheten angående miljön inte är en tillfällig 

fluga och att det därav kan bidra till den starka fokusering på miljön som 

företag idag faktiskt har. 



Analys och diskussion 

 

48 

 

Samtliga respondenter för de byggentreprenörer och fastighetsbolag utom en 

(NCC) vi varit i kontakt med har påpekat att en miljöprofilering givit dem 

fördelar. Både KBAB och Skövdebostäder berättade att de uppfattade sig få 

fördelar genom att de lättare kunde attrahera hyresgäster när de var 

miljöprofilerade.  Att det lättare kan attrahera hyresgäster skulle kunna 

förklaras med att det i dagens samhälle förs en stark miljödiskussion (Varnäs et 

al. 2009). 

Även Skanska och PEAB påtalade att de lättare kunde attrahera kunder när de 

var miljöprofilerade.  Detta är egentligen inte så konstigt med tanke på att 

deras kunder som ofta är fastighetsbolag generellt sett bygger för ett långsiktigt 

ägande och som dessutom har egna kunder (hyresgäster) med stort miljöfokus  

Respondenten från NCC menade tvärtom att de haft svårt att få ut något av 

en miljöprofilering och att detta inte var något som kunden efterfrågar 

speciellt mycket. Istället ser kunden miljöprofileringen som en självklarhet. 

Vidare berättade både PEAB och Skövdebostäder att de ansåg att en 

miljöprofilering var ett bra marknadsföringsverktyg och ett sätt att bygga 

företagets ett varumärke på. Även om inte de resterande respondenterna angav 

att de använde sig av miljöprofileringen som ett marknadsförings- och 

varumärkesbyggande verktyg, kan de faktum att de angav att de använde sig av 

miljöprofilering för att attrahera kunder tolkas som att de använder 

miljöprofileringen till att marknadsföra sig med. Att företag använder 

miljöprofilering som marknadsföring är även något som diskuteras i teorin. 

Dess effekter kan enligt Varnäs med flera (2009) bland annat leda till att 

allmänheten uppfattar företaget som mer positivt.  

Även Lutzkendorf & Lorenz (2008) menar att energieffektiva byggnader 

minskar den finansiella risken. Lutzkendorf & Lorenz åsikter kan appliceras till 

svaren från respondenterna som angav att de lättare attraherar kunder om de 

är miljöprofilerade. Således kan det antas att företag som inte miljöprofilerar 

sig inte attraherar lika mycket kunder vilket i slutändan påverkar det finansiella 

resultatet negativt. 

De tre byggentreprenörerna vi varit i kontakt med kan antas producera en 

övervägande stor del av all nyproduktion i Sverige. Med tanke på den tidigare 

presenterade statistiken  är det anmärkningsvärt att dessa byggentreprenörer 

med starka miljöpolicies inte bygger mer energieffektivt än vad statistiken 

visar.  Som Gluch & Räisänen (2009) menar är det vanligt bland 
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byggentreprenörer att ha starka miljöpolicies men att det sen inte syns i 

projekten som startas. Detta är således ett ytterligare argument till att 

miljöprofileringen stannar som ett marknadsföringsverktyg.  

7.3. Det livscykelekonomiska tänkandet 

Det råder stor enighet bland byggentreprenörerna att fastighetsbolag lägger 

stor vikt vid fastighetens livscykelekonomi vid nyproduktion. Som 

respondenten från Skanska berättade, frågar ett fastighetsbolag som har 

beslutat om nyproduktion i regel direkt om hur fastighetens livscykelkostnader 

kommer se ut. Denna fråga menar han nästan kommer före vad det kommer 

att kosta dem att bygga.  Representanten för PEAB påpekar att fastigbolagen 

vill ha avkastning över en lång tidsperiod varpå fastighetens livscykelkostnader 

är betydelsefulla. Denna uppfattning bland byggentreprenörerna bekräftar 

representanterna för Skövdebostäder och KBAB som menar att den 

nyproducerade fastighetens livscykelekonomi är betydelsefull. Representanten 

från KBAB påpekar särskilt att det viktigaste vid nyproduktion är att 

bostäderna ska fungera bra över en lång tid då företaget har ett långsiktigt 

tidsperspektiv i sitt ägande. 

Som det tidigare påpekats är det livscykelekonomiska tänkandet och 

livscykelanalyser förutsättningar för att vid nyproduktion göra val som över 

fastighetens livscykel är mest kostnadseffektiva (Cole & Sterner 2000). Trots 

att det läggs stort fokus på fastighetens livscykelekonomi vid nyproduktion 

berättar representanten för KBAB att de trots allt inte i någon högre 

utsträckning använder sig av livscykelkostnadsanalyser för att skapa sig 

beslutsunderlag. Som läsaren tidigare uppmärksammats vid bygger 

livscykelanalyser på ett långsiktigt framtida prognostiserat kostnadsutfall, ett 

kostnadsutfall som det finns osäkerhet om (Hansson et al. 2009; Cole & 

Sterner 2000).  Representanten från KBAB menar att det att det är 

problematiskt när de parametrar kalkylen innefattar kan vridas och vändas mot 

det önskvärda resultatet utifrån sina egna värderingar och åsikter. Denne 

efterfrågar istället en standardisering i branschen av dessa analyser.  

Som tidigare studier visat är användandet av livscykelkostnadsanalyser i den 

svenska bygg- och fastighetssektorn begränsat (Nässén et al. 2008). 

Livscykelanalyser är trots allt ett hjälpmedel som skulle kunna möjliggöra ett 

mer effektivt beslutsfattande och således skulle dessa bidra till att ge branschen 

tydliga incitament till ett mer energieffektivt byggande. När det som tidigare 

framgått finns en utbredd uppfattning i branschen om att energieffektivt 
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byggande kostar mer än traditionellt byggande, och faktiskt ibland gör så, är 

trots allt dessa kalkyler nödvändiga. Detta för att ge aktörer möjlighet att 

faktiskt se att en högre initialkostnad kan motiveras vid nyproduktion då en 

mer kostsam och en mer energieffektiv lösning faktiskt på sikt är lönsam. Den 

statistik som inhämtats och bearbetats från Boverket visar på att 

energiförbrukningen i genomsnitt för de nyproducerade byggnaderna mellan 

år 2006-2008 inte är på nivåer långt under minimikraven. Detta är 

anmärkningsvärt då samtliga respondenter uttryckligen menat att dessa krav 

borde skärpas. Ett mer frekvent användande av livscykelkostnadsanalyser 

skulle säkerligen motivera fler långsiktiga aktörer att också beställa och 

producera byggnader som långsiktigt är mer kostnadseffektiva med hjälp av 

högre energieffektivitet. Detta menar vi ur en ekonomisk synvinkel skulle 

gynna många fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar i avseende av lägre 

driftkostnader.   

Trots att byggentreprenörerna inte har några egentliga incitament att använda 

livscykelanalyser för att minska livscykelkostnaderna vid byggande av 

bostadsrätter i egen regi (Nässén et al. 2008), framkom det vid intervjuerna 

med byggentreprenörerna att samtliga i viss mån använder dessa 

analysmetoder. De menade att de lägger stor vikt vid fastighetens 

livscykelekonomi vid nyproduktion av bostadsrätter i egen regi. Där det trots 

allt kan sägas saknas incitament till användandet av dessa tycks det 

huvudsakliga motivet vara att värna om företagets rykte på marknaden. Nässén 

med flera (2008) menar att detta är den egentliga enda anledningen för 

byggentreprenörerna att eftersträva en minskning av fastighetens 

livscykelkostnader. Representanten för Skanska menar att trots att de själva 

bestämmer och beslutar om hur energieffektivt byggnaden ska utformas vid 

produktion av bostadsrätter i egen regi är de måna om att bygga energieffektivt 

för att möjliggöra försäljning av bostadsrättsprojekt även i framtiden. Ett 

liknande resonemang för representanten för NCC. Ett resonemang som är 

helt förståligt men samtidigt får oss att ifrågasätta till huruvida detta efterlevs i 

praktiken. Samtliga byggentreprenörer menar samtidigt att de potentiella 

köparna av nyproducerade bostadsrätter sannolikt inte har kunskapen om 

vikten av energieffektivt byggande. Samtidigt tror de att kunden värdesätter 

exempelvis ytskikt och standard mer än lägre energiförbrukning. Med dessa 

motstridiga argument kan det ändock sägas saknas incitament för 

byggentreprenörerna till att använda livscykelanalyser för att reducera 

livscykelkostnaderna för en bostadsrättsförening.   
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7.4. Boverkets minimikrav avseende energiförbrukning 

Av respondenternas svar att döma tycks det råda enighet om att Boverkets 

minimikrav avseende hur mycket energi en nyproducerad byggnad får 

förbruka bör skärpas. Att såväl byggentreprenörer som fastighetsbolag delar 

denna uppfattning menar vi tyder på att det faktiskt finns stort utrymme till att 

skärpa kraven. Som respondenten för NCC påpekade kan en högre 

energieffektivitet av nyproducerade byggnader uppnås bara genom att vara 

noggrann vid byggnationen. Denne menade att företaget genom högre grad av 

noggrannhet kan producera byggnader som med stor marginal klarar 

Boverkets minimikrav. Att det i dagslaget tycks lämnas utrymme för mindre 

noggrannhet och ändå klara kraven måste anses oacceptabelt. 

Energi är kostsamt för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar vilka skulle 

uppleva sänkningar av energikostnaderna om deras nyproducerade byggnader 

producerades mer noggrant. Representanten för Skanska instämde med 

representanten för NCC och menar att noggrannheten är det viktigaste, inte de 

tekniska systemen. Representanten för KBAB menade till och med att 

Boverkets minimikrav ”är ett skämt” och att de byggentreprenörer som bygger 

seriöst kan uppnå hälften av den energiförbrukning Boverket kräver. Att både 

representanter från byggentreprenörerna och fastighetsbolagen delar 

uppfattningen om att kraven borde skärpas kan ställas mot det faktum att de 

flesta aktörer i bygg- och fastighetssektorn trots allt utgår ifrån dessa krav vid 

bestämmandet hur energieffektivt en byggnad ska utformas. Krav som också 

få strävar efter att gå under (Nässén et al. 2008). 

Av den insamlade statistiken från Boverket tycks det inte som fastigheter 

produceras så energieffektivt som faktiskt är möjligt endast genom ökad 

noggrannhet i byggprocessen. Denna åsikt motiverar vi med att dessa 

byggnader inte uppvisat någon högre grad av energieffektivitet än Boverkets 

krav, då de i genomsnitt förbrukat marginellt mindre än vad kraven ställer. Vi 

menar att det finns stora besparingsmöjligheter för fastighetsbolag och 

bostadsrättsföreningar som köper och beställer nyproducerade byggnader 

genom att ställa högre krav på byggentreprenörerna på ett mer noggrant 

byggande. Mer noggrant byggande kan exempelvis innebära att 

byggentreprenörerna eftersträvar högre grad av täthet i byggnaderna vilket 

också respondenten från PEAB medger att de varit dåliga att kontrollera. 
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Vidare menar denne, liksom vi, att det finns mycket pengar att spara för 

fastighetsbolag och även för bostadsrättsföreningar. 

7.5. Energieffektivt byggande 

Utifrån uppsatsen referensram och den data som insamlats genom de 

genomförda intervjuerna anser vi att statistiken som inhämtats från Boverket 

framförallt visar att nyproducerade byggnader inte produceras så 

energieffektivt som faktiskt är rimligt. Det har tidigare diskuterats huruvida 

Boverkets krav avseende maximal energiförbrukning för nyproducerade 

fastigheter är rimliga eller ej. Läsaren instämmer säkerligen med att det borde 

ställas högre krav. Av allt att döma verkar det vidare som det inte 

nödvändigtvis behöver kosta väsentligt mycket mer att utforma och bygga 

hyres- och bostadsrätter mer energieffektivt än vad de görs idag.  

Med denna bakgrund tycker vi det är anmärkningsvärt att de nyproducerade 

hyres- och bostadsrätterna inte byggts mer energieffektivt än vad statistiken 

visat. Den klimatzon som möjligtvis detta påstående inte är applicerbart på är 

klimatzon 1, det vill säga norra Sverige. Att hyres- och bostadsrätterna i denna 

klimatzon tycks byggts relativt långt under de ställda kraven tror vi möjligtvis 

skulle kunna härledas till en större kostnadsmedvetenhet, avseende 

energiförbrukning, hos fastighetsbolag och byggentreprenörer. Denna 

kostnadsmedvetenhet skulle kunna härledas till det kallare klimatet i norra 

Sverige. Det anmärkningsvärda att bostadsrätterna tyckts byggts mer 

energieffektivt än hyresrätterna kvarstår dock. Detta är anmärkningsvärt med 

bakgrunden av att samtliga respondenter från byggentreprenörerna samtidigt 

menade att det endast genom noggrannhet med exempelvis täthet går att 

producera byggnader med betydligt lägre energiförbrukning än Boverkets krav.  

Vi trodde initialt att hyresrätter byggdes mer energieffektivt än bostadsrätter 

vilken också teorin styrkte.  Ett fastighetsbolag som är långsiktigt i sitt ägande 

borde rimligtvis se stora fördelar med att deras nyproducerade fastigheter 

produceras mer energieffektivt än vad Boverkets krav kräver. Inte minst med 

tanke på att dessa krav som tidigare nämnts är löst hållna. Det är då 

anmärkningsvärt att statistiken från Boverket tyder på det omvända 

förhållandet. Byggentreprenörerna har egentligen inga incitament, förutom 

företagets rykte, till att bygga mer energieffektivt än vad kraven ställer. Vi kan 

ändå utläsa att bostadsrätter som byggts mellan åren 2006-2008 i samtliga 

klimatzoner har en lägre energiförbrukning än de hyresrätter som producerats 

under samma nämnda tidsperiod. I klimatzon 2 har exempelvis 
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bostadsrätterna i genomsnitt per kvadrat 111,9 kWh i energiförbrukning per 

år. Det kan ställas mot 128,7 kWh per kvadrat som är hyresrätternas 

genomsnittliga energiförbrukning per kvadrat samma nämnda klimatzon. Det 

tycks med andra ord som att bostadsrätter i genomsnitt byggs mer 

energieffektivt. I denna kontext ska det dock påpekas att hyresrätterna, i 

samtliga klimatzoner, har högre standardavvikelse. Detta indikerar att det 

följaktligen finns ett stort antal hyresrätter som trots allt producerats mer 

energieffektivt än många bostadsrätter men också att det finns ett flertal 

hyresrätter som har betydligt högre energiförbrukning än många bostadsrätter. 
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8. Slutsats 

I kapitel 8 kommer författarna nedan dra slutsatser om uppsatsens frågeställningar och 

besvara dess syfte. 

För att göra det möjligt att dra slutsatser om huruvida energieffektivt byggande 

medför en ökad initial kostnad samt om de svenska flerbostadshusen 

produceras så energieffektivt som de rimligtvis borde, anser vi att det först helt 

bör fastslås huruvida Boverkets minimikrav är rimliga eller ej.    

Boverkets minimikrav har som bekant inte skärpts sedan de introducerades på 

1970-talet. Detta tilltrots att den tekniska utvecklingen varit påtaglig och idag 

möjliggör en nyproduktion som inte nödvändigtvis behöver medföra en 

väsentligt ökad initial kostnad men som ändå möjliggör ett byggande avsevärt 

mer energieffektivt än de krav Boverket ställer. Även respondenterna i denna 

uppsats delar denna åsikt och påtalar att det räcker med att bygga noggrant för 

att nå en nivå på energiförbrukningen långt under kraven. Särskilt intressant är 

det faktum att byggentreprenörerna anser att kraven bör skärpas. Skulle 

dagens krav vara rimliga skulle säkerligen inte byggentreprenörerna ansett att 

de borde skärpas då stränga krav som är svåra och kostsamma att uppfylla 

medför att byggentreprenörernas vinstmarginaler minskar.  Utifrån 

ovanstående resonemang kan vi dra slutsatsen att Boverkets minimikrav är 

orimligt låga och att de borde skärpas väsentligt. Hårdare krav skulle tvinga 

fram en högre energieffektivitet i det nyproducerade fastighetsbeståndet vilket 

bidrar till kostnadsbesparingar för fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. 

Utifrån det faktum att Boverkets minimikrav är orimligt låga kan vi dra 

slutsatsen att ett mer energieffektivt byggande inte nödvändigtvis behöver 

medföra en väsentlig kostnadsökning.  Bara genom ett noggrant byggande 

som endast medför en marginell ökad kostnad kan det resultera i avsevärt lägre 

energiförbrukningar än de krav Boverket ställer. För att utöver nå den 

energieffektivitet som noggrant byggande möjliggör kan vi dra slutsatsen att 

det medför en ökad initial kostnad på ett par procent. För långsiktiga 

fastighetsägare torde det vara motiverat att öka den initiala kostnaden med ett 

par procent för att nå avsevärt lägre energiförbrukningar då det över 

fastighetens livscykel tid resulterar i kostnadsbesparingar. 

Utifrån statistiken från Boverket kan vi fastslå att nyproducerade hyresrätter 

har oacceptabelt hög energiförbrukning. Många fastighetsbolag har ett 
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långsiktigt ägandeperspektiv men utifrån statistiken kan vi dra slutsatsen att de 

tycks sakna just detta perspektiv när de avgör hur energieffektivt byggnaden 

ska produceras. Hade fler fastighetsbolag istället haft ett långsiktigt 

investeringsperspektiv hade det resulterat i lägre genomsnittliga 

energiförbrukningar än de läsaren kan utläsa av statistiken. Istället för att 

använda livscykelkostnadsanalyser för att säkerställa att de mest 

kostnadseffektiva alternativen väljs prioriterar många fastighetsbolag endast att 

minimera kostnaden för grundinvestering vid nyproduktion. Utifrån 

fastighetsbolagens långsiktiga ägandeperspektiv anser vi att dessa ekonomiska 

prioriteringar är motstridiga och felaktiga. 

Att utifrån ovanstående resonemang dra slutsatsen att nyproducerade 

flerbostadshus inte byggs så energieffektivt som är rimligt anser vi oss ha 

starka belägg för. 

Utifrån teorin och den data som insamlats kan vi dra slutsatsen att det finns 

ekonomiska incitament för så väl byggentreprenörer som fastighetsbolag att 

vara miljöprofilerade. För byggentreprenörer fungerar miljöprofileringen som 

en effektiv marknadsföring vilken tycks generera en starkare position på 

marknaden för företaget. Fastighetsbolagen önskar att byggentreprenören de 

anlitar är miljöprofilerade av den anledningen att en miljövänlig och en 

energieffektiv byggnad är lättare att attrahera hyresgäster med. I fallet med 

byggentreprenörer som bygger bostadsrätter i egen regi tycks det idag inte 

finnas någon större efterfrågan på det bland bostadsrättsköpare.  

Som läsaren troligtvis instämmer i, finns det klara indicier till att hyresrätter 

borde produceras mer energieffektivt än bostadsrätter. Vi kan utifrån vår 

totalundersökning dra slutsatsen att så inte är fallet och att det råder ett 

omvänt förhållande. Med bakgrund av fastighetsbolagens långsiktiga ägande 

perspektiv är statistiken anmärkningsvärd då vi samtidigt kan konstatera att en 

energieffektiv byggnad inte behöver kosta väsentligt mycket mer. Vidare 

kommer en mer energieffektiv byggnad fungera som en försäkring mot 

skärpta miljökrav och stigande energipriser. Den ekonomiska grundfrågan vid 

nyproduktion ”ska vi bygga dyrt och förvalta billigt eller ska vi bygga billigt och förvalta 

dyrt?” anser vi istället borde formuleras som ”ska vi bygga billigt och förvalta billigt 

eller ska vi bygga billigt förvalta dyrt?”. Vi kan således dra slutsatsen att en mer 

energieffektiv nyproduktion som leder till lägre förvaltningskostnader inte 

behöver vara förenad med en väsentligt högre grundinvestering.  

Fastighetsbolagen och byggentreprenörerna har idag fokus på att minimera 

kostnaden för grundinvesteringen vid nyproduktion. Samtidigt har de stora 
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möjligheter att åstadkomma en mer kostnadseffektiv förvaltning för 

fastighetsbolagen själva och för bostadsrättsföreningarna. Vidare kan dessa 

aktörer minska de negativa klimatförändringarna med ett mer energieffektivt 

byggande. Energieffektivt byggande är därmed ”an ecenomic thing”. 
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9. Avslutning 

I kapitel 9 som tillika är uppsatsens avslutande kapitel vill författarna lyfta fram de förslag 

de har till fortsatt forskning. Avslutningsvis vill författarna framföra sin egen kritik till 

uppsatsen. 

 

9.1. Förslag till fortsatt forskning 

Efter att uppsatsen är avslutad kvarstår ett flertal frågetecken som följaktligen 

skulle vara intressanta att forska vidare i. Framförallt är vi frågande till att 

bostadsrätter byggs mer energieffektivt än hyresrätter då de flesta incitament 

pekar på att det omvända förhållandet borde råda. Vi anser att frågeställningen 

om huruvida hyresrätter produceras mer energieffektivt än bostadsrätter är 

viktig att undersöka och föreslår därför en djupare och utförligare 

undersökning till huruvida hyresrätter produceras mer energieffektivt än 

bostadsrätter. 

Som läsaren kan konstatera efter att ha läst uppsatsen, byggs bostadsrätterna 

med förhållandevis hög energiförbrukning. För att möjliggöra ett mer 

energieffektivt byggande av dessa anser vi att det är av största vikt att 

bostadsrättsköparnas kunskap om vikten av energieffektiva byggnader ökar. 

Ökar denna kunskap skulle de också kunna ställa högre krav på att 

bostadsrätterna ska byggs mer energieffektivt. Därför förespråkar vi en 

undersökning som syftar till att kartlägga bostadsrättsköparnas generella 

kunskap om detta. 

Vi tycker också det skulle vara intressant att utföra en studie avseende 

energiförbrukningen i de olika klimatzonerna baserat på uppvärmningssätt. 

Detta för att undersöka om flerbostadshus med direktverkande el produceras 

mer energieffektiv i förhållande till dess lägre krav på energiförbrukning. 

Flerbostadshus med direktverkande el borde ge ytterligare incitament till att 

utforma byggnaden energieffektivt. 

Vidare anser vi att det är uppseendeväckande att fastigheterna i norra Sverige 

produceras mer energieffektivt än de i övriga Sverige. Därför föreslår vi en 

vidare forskning som syftar till att undersöka de bakomliggande orsakerna. 
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9.2. Kritik till uppsatsen 

Även om vi strävat efter att vara objektiva under uppsatsens genomförande 

vill vi ändå klargöra att vi innan uppsatsen påbörjades hade vissa förutfattade 

åsikter om att hyresrätter producerades mer energieffektivt än bostadsrätter. 

Detta kan ha bidragit till subjektivitet i uppsatsen i avseende att vi sökte efter 

data och teori som ämnade bekräfta vår tro. Det kan ha minskat uppsatsens 

trovärdighet. Vi vill dock poängtera att vi stävat efter att vara öppna och 

objektiva under uppsatsens genomförande.  

Vi vill även poängtera att det att det är svårt att dra generella slutsatser av den 

primärdata som insamlats då vi endast intervjuat 5 respondenter. Det är med 

andra ord svårt att dra generella slutsatser som är representativa för hela bygg- 

och fastighetssektorn.  

Avslutningsvis vill vi kommentera den sekundärdata som inhämtats från 

Boverket. För att dra en slutsats om huruvida det finns någon skillnad i hur 

hyres- respektive bostadsrätter produceras olika energieffektivt eftersträvade vi 

att göra en totalundersökning. Vi ställer oss dock lite frågande huruvida alla de 

fastigheter som producerats mellan år 2006-2008 verkligen var med i den data 

som samlades in. Som läsaren, i avsnitt 6.4, kan konstatera var det stor 

variation i antal objekt i respektive zon. Vi ställer oss frågande till om det 

endast producerats ca 200st flerbostadshus i zon 1-2 under dessa år när det 

producerats ca 2000st under samma nämnda tidsperiod i zon 3. Det går 

således ifrågasätta om det överhuvudtaget är en totalundersökning som vi 

gjort. Om så inte är fallet är möjligtvis inte slutsatsen om att bostadsrätter 

produceras mer energieffektivt än hyresrätter helt giltig. Därmed skulle heller 

inte slutsatsen om att flerbostadshus inte byggs så energieffektivt som idag är 

rimligt helt vara möjlig att dra. Vi förespråkar därför, som ovan nämnt, en 

djupare och fortsatt undersökning inom detta område.   
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Bilaga 1 – Intervjufrågor byggentreprenörerna 

 

1. Kan du förklara byggprocessen vid produktion av hyresrätt respektive 

bostadsrätt? 

1.1 Vad är de största skillnaderna mellan dem i processen? 

1.2 Hur mycket inflytandet i byggnadens utformning har 

fastighetsbolaget vid produktion av hyresrätter? 

1.3 Vad har fastighetsbolaget inflytande på? 

1.4 Hur mycket inflytande i byggnadens utformning har 

bostadsrättsköparna vid produktion av bostadsrätter i egen regi? 

1.5 Vad har bostadsrättsköparna i så fall inflytande på? 

  

2. Varför tror du att det byggs fler bostadsrätter än hyresrätter? 

 

3. Vad är generellt för er mest lönsamt att bygga, bostadsrätter i egen regi eller 

hyresrätter i uppdrag från ett fastighetsbolag?¨ 

 

4.  Hur stor del av era projekt är produktion av bostadsrätter i egen regi i 

förhållande till produktion av hyresrätter i uppdrag från fastighetsbolag de 

senaste 5 år? 

 

5. Kan du berätta vad du tror kunden värdesätter hos en nyproducerad byggnad 

vid en hyresrätt respektive bostadsrätt? 

 

5.1 Fastighetsbolaget? 

5.2 Bostadsrättsköparen? 

 

6. Vilka är de största skillnaderna mellan en byggnads egenskaper som 

värdesätts av ett fastighetsbolag jämfört med en bostadsrättsköpare? 

 

7. Hur designar och utformar ni en byggnad som ska säljas med bostadsrätter för 

att den ska bli attraktiv för potentiella köpare? 

 

7.1 Tror ni att bostadsrättsköpare värdesätter yta, parkettgolv m.m. 

mer än driftskostnader som exempelvis energiförbrukning? 



 

 

7.2 Hur utformar ni byggnaden och lägenheterna för att minimera 

risken med att själva bli stående med bostadsrätter som inte säljs? 

 

8. Vad är fastighetsbolag generellt sett mest noga med vid utformningen av en 

byggnad och vilka är de tydligaste kraven som ställs gentemot er som 

byggentreprenör? 

 

8.1 Hur höga krav ställs på ytskikt och synbar standard i 

lägenheterna?  

8.2 Hur höga krav ställs på byggnadens utformning på byggnadens 

energieffektivitet? 

8.3 Vad upplever du att det ställs högst krav på? 

8.4 Hur ser ni till att fastighetsbolagets krav säkerställs under 

byggprocessen?  

 

9. Anser ni att fastighetsbolagens krav angående energiförbrukning, 

direktavkastning, driftnetton  med mera, är för hårda och således bidrar till att 

det inte byggs fler hyresrätter? 

 

10.  Behöver en mer energieffektiv byggnad nödvändigtvis kosta mer att bygga? 

 

11. Vilka fördelar finns det med att vara miljöprofilerade? 

 

12. Hur stor hänsyn tar ni till en fastighets livscykelkostnader vid utformningen av 

byggnaden vid produktion av bostadsrätter i egen regi där förvaltningen 

snabbt övergår till bostadsrättsföreningen? 

 

13. Har ni i branschen ett ansvar för en långsiktig hållbar utveckling, angående 

miljön och i så fall på vilket sätt tar ni ansvar? 

 

14. Kan en mer kostsam grundinvestering för att byggnaden ska bli mer 

energieffektiv motiveras vid produktion av bostadsrätter i egen regi 



 

 

Bilaga 2 – Intervjufrågor KBAB 

 

1. Kan du berätta om Nya Järpen? 

 

1.1 Har du något material om energiförbrukningen för fastigheten 

osv? 

 

2. Hur gick ni tillväga för att få Nya Järpen energieffektiv? 

 

2.1Använde ni speciallösningar, extra isolering? 

 

2.2. Hur mycket dyrare var projektet jämfört med ett mer ”normalt” 

projekt? 

 

2.3. Hur betydelsefullt är noggrannheten för att bygga 

energieffektivt? 

 

3. Hur ser byggprocessen ut när ni beslutar om nyproduktion fram tills 

byggnaden står färdig? 

 

 3.2. Hur stort inflytande har ni på byggnadens utformning? 

 

4. Vilka är det tydligaste och viktigaste kraven ni ställer på en byggnad som ni 

låter en entreprenör uppföra? 

 

5. När ni ska välja byggbolag för produktion vad för egenskaper/certifieringar 

m.m. är viktiga? Miljöpolicy? ISO certifiering? LEED? 

 

6. Hur ser ni till att byggbolagen verkligen bygger enligt de krav och önskemål 

som ni fastställt under projektering och programutformning? 

 

7. Vad värdesätter ni på en fastighet när ni ska bygga? (Driftnetto, yta, standard 

energiförbrukning). 

 

7.1Vad läggs störst vikt vid? 

 

8. Hur stor vikt lägger ni vid fastighetens livscykelekonomi? 

 

8.1 LCC? 

 

8. 2 Hur ställer ni er till risken för höjt energipris och skärpta 

miljökrav krav? 

 

8.3 Om ett systemalternativ är energieffektivare än ett annat men har 

samtidigt högre livscykelkostnad, hur ställer ni er till det? 

 

9. Ser ni risken med skärpta krav från samhället och risken för ökat elpris som en 

stor anledning till att era byggnader byggs energieffektivt? 



 

 

 

10. När ni bygger energieffektiv fastighet så som seglet blir det antagligen en mer 

kostsam grundinvestering. På vilken kalkylperiod räknar på detta? På hur lång 

sikt kan ni se att detta är lönsamt? 

 

11. Tror du att fastighetsbolagens stränga krav om hög direktavkastning, låg 

energiförbrukning m.m. är en bidragande orsak till att det byggs få 

hyresrätter? 

 

12. Anser du att det generellt sett kostar mer att bygga energieffektivt jämfört med 

att bygga likvärdiga byggnader som inte är lika energieffektiva? 

 

13. Finns det ekonomiska fördelar med att vara miljöprofilerade? 

 

13.1 Tror du exempelvis att ni får lägre vakanser? 

 

14. Vad är dina tankar till Boverkets minimikrav för energiförbrukning? 

 

15. Hur ser ni på branschens ansvar vad det gäller miljöpåverkan? 

 

16. Tror du byggbolagen producerar hyresrätter mer energieffektivt än 

bostadsrätter? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Intervjufrågor – Skövdebostäder 

 

1. Hur mycket har ni nyproducerat de senaste fem åren? 

 

2. Hur ser byggprocessen ut när ni beslutar om nyproduktion fram tills byggnaden 

står färdig? 

 

2.1 Hur stort inflytande har ni på byggnadens utformning? 

 

3. Vilka är det tydligaste och viktigaste kraven ni ställer på en byggnad som  ni 

låter en entreprenör uppföra? 

 

4. När ni ska välja byggbolag för produktion vad för egenskaper/certifieringar 

m.m. är viktiga? Miljöpolicy? ISO certifiering? LEED? 

 

5. Hur ser ni till att byggbolagen verkligen bygger enligt de krav och önskemål 

som ni fastställt under projektering och programutformning? 

 

6. Vad värdesätter ni på en fastighet när ni ska bygga? (Driftnetto, yta, standard 

energiförbrukning). 

 

  6.1 Vad läggs det störst vikt vid? 

 

7. Hur stor vikt lägger ni vid fastighetens livscykelekonomi? 

 

7.1 Använder ni LCC? 

 

7. 2 Hur ställer ni er till risken för höjt energipris och skärpta 

miljökrav krav? 

 

7.3 Om ett systemalternativ är energieffektivare än ett annat men har 

samtidigt högre livscykelkostnad, hur ställer ni er till det? 

 

8. Ser ni risken med skärpta krav från samhället och risken för ökat elpris som en 

stor anledning till att bygga energieffektivt?  

 

9. När ni bygger energieffektivt blir det antagligen en mer kostsam 

grundinvestering. På vilken kalkylperiod räknar på detta? På hur lång sikt kan ni 

se att detta är lönsamt? 

 

10. Tror du att fastighetsbolagens stränga krav om hög direktavkastning, låg 

energiförbrukning m.m. är en bidragande orsaker till att det byggs få hyresrätter? 

 

11.  Anser du att det generellt sett kostar mer att bygga energieffektivt jämfört 

med att bygga likvärdiga byggnader som inte är lika energieffektiva? 

 

11.1 Hur betydelsefullt är noggrannheten för att bygga 

energieffektivt?  



 

 

 

12. Finns det ekonomiska fördelar med att vara miljöprofilerade? 

 

 12.1 Tror du exempelvis att ni får lägre vakanser? 

 

13. Vad är dina tankar till Boverkets minimikrav för energiförbrukning? 

 

14. Hur ser ni på branschens ansvar vad det gäller miljöpåverkan? 

 

15. Tror du byggbolagen producerar hyresrätter mer energieffektivt än 

bostadsrätter? 

 

  

 

 

 

 

 


