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Sammanfattning 
 
Samtidigt som Sveriges totala energianvändning ökar varje år, pågår en ständig debatt om att 
förändringar inom flera olika områden är ett måste för miljön och klimatets skull. För att 
miljön inte ska skadas alltför mycket påpekas det gång på gång, i bland annat media, hur 
viktigt det är att energianvändningen i landet minskar. Vad det gäller bostadssektorn, står den 
för cirka 40 % av landets totala energianvändning, vilket innebär att småhusägare, 
hyresgäster, fastighetsbolag med flera, har ett betydande ansvar om vi ska lyckas minska 
energianvändningen. I de uttalade miljömålen finns det bland annat mål om att 
energianvändningen i bostäder och lokaler ska minska. Trots att det finns subventioner, bidrag 
och skatter går utvecklingen trögt och kanske krävs mer motivation för att få fastighetsägare 
att faktiskt satsa på en förändring. I arbetet för en miljövänlig utveckling kommer 
energieffektivisering in. Det kan till exempel handla om att byta ut äldre tvättmaskiner och 
vitvaror till mer energieffektiva. En annan slags åtgärd kan vara att hyresgästen själv betalar 
för sin värme- och vattenförbrukning, vilket ofta leder till större medvetenhet om hur mycket 
som faktiskt förbrukas. Genom att satsa på energieffektivisering finns det, enligt oss, dels 
möjlighet att minska skadlig miljöpåverkan och dels chans att spara pengar.  
 
Uppsatsen avser att undersöka ett antal fastighetsbolags resonemang och attityder kring 
energieffektivisering. Vi har även undersökt och diskuterat hur bolagen bedömer 
energieffektivisering som investering och vilka faktorer som påverkar deras beslut. 
I den empiriska studien har det framgått att fastighetsbolagen har en positiv inställning till 
miljövänligt arbete. Anledningen till att satsa, eller inte satsa, på det är olika och dessutom är 
en allmän uppfattning att kommunala fastighetsbolag förmodligen jobbar med effektivisering 
i större utsträckning än privata. Det har även framkommit att skälet till ägandet av 
fastigheterna mycket väl kan styra graden av sådana här slags investeringar.  
 
Vi kan konstatera att det finns medvetenhet om att Sveriges energianvändning måste sänkas. 
Dock saknar många fastighetsbolag information om hur de kan gå tillväga för att 
energieffektivisera systemen i fastigheterna. Miljövänliga åtgärder är något som 
fastighetsbolagen, i de flesta fall, tittar på – men fortfarande måste investeringarna vara 
lönsamma för att de ska utföras. Här har vi ansett det intressant att ifrågasätta vilka metoder 
fastighetsbolagen använder vid lönsamhetsberäkning och om det endast är lönsamheten som 
styr det slutgiltiga beslutet. Det har framkommit att bristande information om de ekonomiska 
modellerna för investeringsbeslut ofta resulterar till att bolag väljer att göra det enkelt för sig 
och endast döma investeringar efter återbetalningstid.  
 
Beslutsunderlagen för energieffektiviserande investeringar kan därför starkt ifrågasättas. 
Genom ökad information om energifrågan och fastigheten, mer subventioner och ett arbete för 
att öka kompetensen inom branschen finns också en chans för staten att styra investeringarna 
mot miljövänligare alternativ.  
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1. Inledning  
I följande kapitel presenteras inledningsvis vårt val av ämne med problembakgrund och 
problemdiskussion. Kapitlet tar även upp våra frågeställningar, vårt syfte och våra 
avgränsningar.  

 
1.1 Problembakgrund 
I Sverige har det under flera år pågått en debatt om miljö- och klimatfrågor. Diskussionen har 
varit mer eller mindre intensiv och under årens lopp har olika branscher påverkats, där en av 
dem är fastighetsbranschen. Det är framförallt fastigheters höga energiförbrukning som är det 
stora miljöhotet. Utvecklingen tycks dock gå trögt även om flera fastighetsbolag har 
uppmärksammats för olika typer av försök att minska energiförbrukning och miljöpåverkan.  
I Karlstad har framförallt KBAB:s energieffektiva nybyggnadsprojekt, Seglet, väckt 
uppmärksamhet. Seglet är en hyresfastighet konstruerad för optimal effekt av den teknik som 
finns på marknaden. Genom att utnyttja befintlig teknik på ett maximalt sätt har bolaget 
lyckats pressa ner energiförbrukningen till 20 kWh/m2, (KBAB 2006a) vilket är väsentligt 
lägre än de 110-130 kWh/m2 som Boverkets Byggregler anger som rekommenderad maxgräns 
(KBAB 2006a). Seglet kan på så sätt sägas vara ett kommunalt försök att visa vägen mot ett 
miljövänligare boende. Genom försöket påvisas också att det faktiskt går att minimera 
energiförbrukningen genom att utnyttja tekniken optimalt. Trots att fastigheten blivit mycket 
uppmärksammad och att diskussionen om energieffektivisering blossat upp, upplever vi 
utvecklingen inom fastighetsbranschen som eftersläpande. 
 
Den totala energianvändningen i Sverige uppgick år 2005 till 630 TWh. En stor del av energin 
går förlorad vid omvandling och distribution, vilket gör att den totala slutanvändningen 
samma år uppgick till 402 TWh (Energimyndigheten 2006a). Bostadssektorn1 stod för nästan 
40 % av Sveriges totala energianvändning (Swärd 2004). Enligt de miljömål Sverige antagit 
nämns bland annat att den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder och 
lokaler ska minska med 20 % fram till år 2020 och med 50 % fram till år 2050, i förhållande 
till användningen år 1995, (Miljömålsportalen 2006). För att det ska vara möjligt krävs både 
en ökad investeringsvilja och förändrad lagstiftning. I dagsläget används styrmedel såsom 
investeringsstöd, bidrag och skatter för att styra konsumtionen mot miljövänligare alternativ. 
Utvecklingen går dock trögt och det kan tyckas att det krävs mer motivation för att få 
fastighetsägare att faktiskt genomföra en förändring. Som det går att utläsa ur tabellen nedan, 
har den totala energianvändningen i landet ökat på tio år (1995-2005). Samtidigt som den 
totala energianvändningen har ökat med ca 5,2 % har bostadssektorn minskat med cirka  
6,6 %.  
 

Tabell 1: Sveriges totala energianvändning i TWh 
Energiomvandlingssektorns förluster är fördelade på slutanvändarna 

År/sektor 1970 1995 2005 
Industri 177 214 231 
Inrikes transporter 60 92 112 
Bostäder, service mm 186 258 241 
Utrikes sjöfart och anv av icke 
energiändamål 35 36 48 

Total användning 457 599 630 
Källa: Energimyndigheten (2006a). Energiläget i siffror, sid 8-9. 

                                                
1 Inklusive service 
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Användandet av olika energikällor har förändrats genom åren. Idag använder vi ungefär lika 
mycket olja som el, men så har det inte alltid varit. Även om olja fortfarande används, har det 
övergått från att vara den vanligaste uppvärmningskällan på 1970-talet, till att mestadels 
användas i transportsektorn idag. I Sverige har användandet av olja har minskat från 77 % år 
1970 till ungefär 30 % i dagsläget (Energimyndigheten, 2007a). I Sverige är det inte bara den 
totala energianvändningen som har ökat, utan även prisnivån på energi. (Energimyndigheten, 
2007a) 

Tabellen till höger är hämtad från 
Energimyndighetens hemsida och 
visar att elpriserna har ökat med 
cirka 50 öre/KWh på tio år. Även 
oljepriset har ökat kraftigt. Mellan år 
1997 och år 2006 steg priset per 
kWh med 121 % 
(Energimyndigheten 2007b). I och 
med att energipriserna har ökat 
genom åren blir det troligtvis 
intressant för fastighetsägare att se 
över vilka möjligheter det finns att 
sänka kostnaderna. Det säger sig 
nästan självt, att om kostnaderna för 
energi stadigt ökar måste 
förbrukningen minskas för att 
kostnaderna inte ska skjuta i höjden. 
(Energimyndigheten 2007b)  
  
    Diagram 1: Prisutveckling på energimarknaden 
    Källa: Energimyndigheten (2007e) 

Med stigande energipriser och hårdare miljökrav torde utvecklingen gå i rätt riktning, men 
ändå verkar fastighetsbolagen relativt omedvetna om den potential de har att påverka sina 
hyresgästers förbrukning. Likaså tycks många bolag vara omedvetna om vilka åtgärder de 
faktiskt kan använda sig av. Även om kunskapen finns vad det gäller energieffektivisering är 
en förutsättning att investeringen är lönsam. Lönsamhet är, precis som energieffektivisering i 
många sammanhang, ett luddigt begrepp, och kan definieras på olika sätt beroende på 
bolagets mål, vision och miljömedvetenhet. Dessutom gör bolagen olika bedömningar efter 
olika grunder. Beroende på vilken modell de använder sig av vid kalkylering och vilka övriga 
faktorer som beaktas vid investeringsbeslut, kan samma investering bedömas på olika sätt, 
(Northcott 1992). En alltför kort återbetalningstid gör ingen investering rättvisa, samtidigt 
som en kort återbetalningstid innebär minimerad risk. En investering med lång 
återbetalningstid betyder stor osäkerhet och ställer därför också andra krav vid 
investeringsbeslutet. Samtidigt finns en mängd andra faktorer, utöver själva investeringen, att 
beakta; såsom ägarstruktur, marknadsläge, räntor, avkastningskrav och riskkänslighet.  
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1.2 Problemdiskussion 
Utifrån en rapport gjord för energimyndigheten, menar Agneta Persson, ÅF Energikonsult AB 
(2002) är cirka 90 % av de byggnader som kommer att finnas om 20 år redan byggda. För att 
klara av att uppnå miljömålen måste vi därför i första hand fokusera på att motivera 
effektivisering av befintliga byggnader. För att uppnå det målet måste dels enskilda individer 
och dels företag engageras i frågan. Problemet är att många fastighetsbolag inte satsar på 
energieffektivisering trots att det finns en mängd åtgärder som skulle kunna minska både 
förbrukning och driftskostnad, utan att för den delen försämra inomhusklimatet. Det är därför 
intressant att reda ut hur aktörerna på marknaden resonerar kring energieffektivisering, 
jämfört med statens tankegångar och den teori som finns att tillgå kring den här typen av 
åtgärder.  
 
Diskussionen kring energieffektivisering verkar något oklar och definitionen på begreppet 
tycks skilja sig både mellan olika branscher och mellan aktörer inom samma bransch. Det som 
först måste göras, innan diskussionen om investering i effektivisering kan börja bearbetas, är 
att reda ut vad aktörerna faktiskt avser med energieffektivisering. Utifrån den teori som finns 
att tillgå kan en energieffektiviserande åtgärd motsvara allt från att välja en lågenergilampa 
till att göra stora och påkostade ingrepp i en byggnads klimatskärm2. Det finns en mängd 
olika investeringsmöjligheter, vilket gör att olika investeringsberäkningar skiljer sig åt. 
Oavsett vilken åtgärd som genomförs motiveras den i regel av en mängd faktorer som bolaget 
anser vara relevanta. 
 
 
1.3 Problemformulering 
 

• Hur definieras energieffektivisering av aktörerna? 
• Hur bedömer aktörerna energieffektivisering som investering? 
• Vilka åtgärder är aktuella med hänsyn till kostnad och befintlig teknik?  
• Vilka kalkyler används vid beslutsfattande? 
• Finns det övriga faktorer, utöver lönsamhetskalkylen, som påverkar 

investeringsbeslutet? 
• Är det någon skillnad på kommunala och privata bolags attityd och agerande?  
• Påverkar energieffektivisering fastighetens marknadsvärde? 

 
 
1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är i första hand att nå en djupare förståelse för hur fastighetsbolag i 
praktiken resonerar kring energieffektivisering. Vi avser även undersöka samt diskutera hur 
lönsamhet bedöms och vilka faktorer som kan påverka beslutet om investering i 
energieffektiva åtgärder. 
 
   
 
 
 

                                                
2 Med byggnadens klimatskärm avses väggar, tak, fönster, dörrar och grundläggning. Det vill säga de delar av 
byggnaden som har till uppgift att skydda mot uteklimatet och därigenom bibehålla en god inomhuskomfort. 
(Petersson 2004 sid 21-56) 
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1.5 Avgränsningar 
För att begränsa arbetet har vi valt att fokusera på arbetet inom fastighetsbolag som äger och 
förvaltar hyreshus. Vi har även begränsat vår undersökning till att endast omfatta 
fastighetsbolag i Karlstad samt Örebro kommun. Det har att göra med att det dels skulle bli ett 
alltför omfattande arbete att göra ett rikstäckande arbete och dels beroende på att vi ville 
åstadkomma en personlig dialog och diskussion på plats med de bolag vi valt att intervjua.   
Då vi inte har för avsikt att kartlägga eller sammanställa statistik utan i första hand vill skapa 
diskussion har vi valt att hålla antalet undersökningsenheter lågt.   
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2. Metod 
Valet av metod påverkar både teori, empiri och analys. I följande kapitel redogör vi därför 
våra metodval och hur dessa eventuellt påverkat vår undersökning och därmed materialets 
trovärdighet. 
 
2.1 Den pragmatiska ansatsen 
Det stora problemet inom metodik är inte vilket tillvägagångssätt som ska väljas, utan vilket 
som är lämpligast och hur det påverkar undersökning och analys. Det har att göra med att 
konsekvenserna av ett visst val påverkar undersökningens trovärdighet. För att uppnå en hög 
kvalité på den information som sedermera ska sammanställas i analys och slutsats är det alltså 
mycket viktigt att förstå vilken inverkan det valda tillvägagångssättet haft på empirin. Att utgå 
ifrån en pragmatisk ansats innebär till skillnad från de klassiska ansatserna, att 
problemformulering och syfte ges en central roll i utformning av både undersökning, 
undersökningsfrågor och teori. Det är alltså de frågor forskaren vill besvara som avgör vilken 
metod och undersökningsform som är lämpligast. (Jacobsen 2002) 
 
Då vi redan i ett tidigt skede var på det klara med vilka frågor vi ville ha svar på blev valet av 
en pragmatisk ansats naturligt. Våra frågeställningar har därför varit vägledande både under 
insamling av teori och av empiri. Fördelen har varit att vi haft ett mål med vårt 
informationssökande och på sätt lättare kunnat bortse från information av mindre eller ingen 
relevans. Nackdelen är att det finns en risk att forskaren blir något blind och endast söker efter 
information som ger de svar som denne önskar (Jacobsen 2002). För att komma ifrån den 
problematiken, valde vi därför att ha ett öppet förhållningssätt både vid insamling och vid 
bearbetning av empirin.  
 
 
2.2 Kvalitativ eller kvantitativ undersökning 
Oavsett vilket förhållningssätt som väljs poängterar Jacobsen (2002) att det redan i ett 
inledande skede är viktigt att reflektera över om en kvalitativ eller kvantitativ undersökning 
ska genomföras. Det med anledning av att de olika metoderna resulterar i olika typer av 
information och djup. Huruvida problemställningen är utredande eller förklarande påverkar 
därför också vilken typ av information som behövs för att uppnå sitt syfte. Fel typ av 
undersökning kan göra att materialets tillförlitlighet och relevans är alltför låg för att kunna 
användas. Genom att forskaren gör upp en struktur där det tydligt framkommer vad denne vill 
uppnå, samt utformar metod och undersökning efter detta, får denne oftast material med högre 
tillförlitlighet som förhoppningsvis besvarar frågeställningen. Problemställningen måste 
således ha en central roll i valet av kvalitativ eller kvantitativ undersökning. Nedan 
presenteras en tabell som på ett mycket enkelt sätt klargör sambandet mellan problemställning 
och metodval. I ”Tabell 2” på följande sida framkommer tips om när kvantitativ respektive 
kvalitativ metod kan/bör användas, samt dess fördelar och nackdelar.  
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Tabell 2: Kvantitativ och kvalitativ metod  
 
 Kvantitativ metod Kvalitativ metod 
Bör användas när vi har: God kunskap om det studerade 

fenomenet 
Liten kunskap om det studerade 
fenomenet 

- när vi ska: Prova teorier och hypoteser Utveckla nya teorier och hypoteser 
- när vi vill: Generalisera (veta lite om många 

enheter) 
Få mycket information om få 
enheter (ej generalisera) 

- när vi vill: Veta hur ofta ett fenomen 
uppträder 

Veta vad ett fenomen innehåller 

Fördelar Många enheter 
Möjlighet att generalisera från 
urval till population med hög grad 
av säkerhet 
Relativt låg kostnad 
 

Djup och detaljförståelse 
Helhetsförståelse av 
fenomen/situation/individ 
Flexibilitet i datainsamling 

Nackdelar Ytlig information 
Stelhet i datainsamling 
Åsikter påtvingas genom 
standardiserade frågor och 
svarsalternativ 
Analytisk distans kan ge dålig 
förståelse 

Oöverskådlig och alltför detaljerad 
information 
Hög kostnad, särskilt i analysfasen. 
Närhet till respondenten kan störa 
förmågan till analytisk 
distansering. 
För stor flexibilitet kan göra att 
undersökningen aldrig blir färdig 

Källa: Jacobsen, (2002) sid 150, tabell 6:1 ”Översikt över när kvalitativ och kvantitativ metod bör användas och 
för- och nackdelar hos de båda ansatserna” 
 
Med utgångspunkt i detta ansåg vi den kvalitativa metoden lämpligare, då vår 
problemställning kan tyckas vara mer djupgående än explorativ. Vi har utifrån det valt att 
använda oss av öppna intervjuer. Anledningen till vårt val av öppna intervjuer återfinns i vårt 
syfte, att förstå hur fastighetsbolagen resonerar och vilken attityd de har angående 
energieffektiviserande åtgärder. Vår förhoppning är att undersökningen ska bidra till en 
diskussion som vidare ger god förståelse både för deras inställning och hur de bedömer den 
här typen av investeringar i praktiken.  
 
 
2.3 Urval 
Vi valde att fokusera på fastighetsbolag som inriktar sin verksamhet på ägande och 
förvaltning av hyresrätter. Eftersom fastighetsbolagets ägarstruktur påverkar vilken inriktning 
bolaget har, valde vi att intervjua både kommunala och privata bolag. Vårt mål var att uppnå 
en jämn mix mellan kommunala, privata, stora och små bolag. Vi kontaktade ett tiotal bolag i 
Karlstad och Örebro, men på grund av tidsbrist eller avsaknad av kompetent personal i den 
aktuella frågan, tackade tyvärr många nej. Anledningen till att vi valde att förlägga 
undersökningen till just dessa städer var att de för oss var mest lättillgängliga, då någon av 
författarna till uppsatsen har anknytning till städerna samt att de inte ligger så långt ifrån 
varandra. En annan fördel med Örebro och Karlstad var att vi redan på förhand visste att 
ämnet energieffektivisering var aktuellt hos vissa bostadsbolag i de två städerna. Vi hade 
önskat att fler bolag velat ställa upp eftersom resultatet då troligen kunnat ge en mer rättvis 
bild av branschen. Problemet med ett för litet antal undersökningsenheter är att det blir svårt 
att se eventuella trender. Generaliseringar bör därför göras med stor försiktighet. I och med att 
så pass många tackade nej valde vi att även kontakta Riksbyggen i Karlstad, trots att de inte 
själva äger några fastigheter samt att mycket i deras förvaltningsbestånd är bostadsrätter. Då 
intervjuerna var utförda kände vi att några frågor kvarstod, och valde då att även intervjua 
andra aktörer på marknaden.  
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Fortum samt värderingsmannen Alf E Johansson på AEJ RE Consulting, kontaktades för att 
diskutera energisparande respektive energieffektiviseringens påverkan på fastigheten och dess 
marknadsvärde.  
 
 
2.4 Undersökning 
För att undvika att hamna i en situation där undersökningsmaterial och uppsats blir till på 
måfå, var vi, redan innan vi påbörjat skrivandet, på det klara med vad vi ville uppnå och vilka 
frågor vi ville kunna besvara med vår uppsats. En fördel med detta är att både empiri och teori 
kunnat utformas och bearbetas utifrån en pragmatisk ansats där våra frågeställningar fått vara 
avgörande i metodvalet.  
 
Som vi tidigare nämnde, (se kapitel 2.2) valdes en kvalitativ ansats med hänvisning till arr vår 
problemformulering är av mer beskrivande karaktär, där tyngdpunkten ligger i att gå på djupet 
för att förstå hur fastighetsbolag tänker och resonerar kring energieffektiviserande åtgärder 
och dess lönsamhet. Utifrån det resonemanget valde vi därför att utföra öppna intervjuer där 
varje respondent fick möjligheten att beskriva sin verklighet med egna ord. Genom att vi var 
noga med att redan innan intervjun skaffa kännedom om respondentens befattning och roll i 
företaget kunde vi anpassa diskussion och följdfrågor till en rimlig nivå. Den största felkällan 
här har varit att ingen av våra respondenter varit ekonomer och således inte haft fullgod 
kunskap eller insikt i hur bolagets beslut fattas. Däremot har majoriteten varit väl insatta i 
respektive företags policy och tankesätt när det handlar om investering i energieffektivisering 
och hur det i så fall ska göras.  
 
Fördelen med vårt val av undersökning är att respondenterna fått möjlighet att beskriva sitt 
arbete med egna ord (Jacobsen 2002). Därigenom får det specifika bolagets arbete med 
energieffektivisering större fokus. Det skapas också en större möjlighet att anpassa 
undersökningen allteftersom svar ges, vilket gör att undersökningen kan fördjupas (Jacobsen 
2002). En tredje fördel med den kvalitativa ansatsen är att vi under undersökningen fick 
möjlighet att anpassa diskussionen och följdfrågorna efter bolagets verksamhet och inriktning 
(Jacobsen 2002). Ett tydligt exempel på det är under intervjun med Akelius, där det tidigt i 
intervjun framgick att respondenten inte arbetade med energifrågor. Istället fanns en särskilt 
anställd på bolagets huvudkontor i Göteborg. Då detta framkom i ett tidigt skede kunde vi 
anpassa intervjun så att diskussionens tyngdpunkt istället hamnade på respektive delkontors 
ansvar, vilka åtgärder som hade gjorts i Karlstad och hur de som förvaltare kunde se och 
bedöma resultatet. Hade respondenten varit särskilt anställd för energi eller investering hade 
intervjuns tyngdpunkt istället kunnat placeras inom ramen för investeringsbeslut och 
lönsamhetskalkyler.  
 
Det faktum att respondenten fått tala relativt fritt under våra intervjuer och att vi anpassat oss 
till denne, har gjort att bolagens olikheter i resonemang framkommit på ett annat sätt än om vi 
gjort en enkät med endast ja eller nej svar. Problemet med vår metod kan dock vara att vi 
kanske försökt vara lite för diplomatiska och därför har diskussionen seglat iväg till andra 
områden som, för vårt arbete, inte varit särskilt relevant.  
 
Då vi utgick från den pragmatiska ansatsen föll det sig naturligt att även nyttja våra 
problemställningar som grund till de frågor som sedan användes vid undersökningen. För att 
uppnå den öppna diskussion vi eftersträvade valde vi att ställa kanske generella frågor och 
sedan anpassa följdfrågorna till den aktuella verksamheten, intresset och bolagets attityd mot 
energieffektiviserande investeringar.  
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2.5 Induktiv eller deduktiv ansats  
Att utgå ifrån en induktiv ansats innebär att empiri samlas utan att den som forskar har 
studerat tidigare undersökningar och teori (Jacobsen 2002). Poängen med en induktiv ansats 
är att undvika förutfattade meningar och andra antaganden som kan leda till att forskaren, 
omedvetet eller medvetet, enbart söker viss typ av information. En nackdel kan dock vara att 
det blir svårt att själv förstå vad som ska undersökas och vilken information som är relevant 
(Jacobsen 2002). Den deduktiva ansatsen är motsatsen till den induktiva och går ut på att 
forskaren på förhand studerat teorin och på så sätt har god kunskap om tidigare studier. Det är 
positivt då en annan förståelse och en annan kunskap kan innebära en mer fördjupad 
undersökning (Jacobsen 2002). Kritikerna hävdar dock att den deduktiva ansatsen kan leda till 
att forskaren endast letar information som han själv anser vara relevant, det vill säga den som 
stödjer hans tes (Jacobsen 2002) 
 
Då vår problemställning kan delas upp i två områden; energieffektivisering och 
investeringsbeslut, där de olika delarna kräver olika förkunskap för att uppnå förståelse, är det 
svårt att tillämpa en renodlad deduktiv eller induktiv ansats. Det kan dock inte påstås att vi 
använt en mix av ansatser heller. Att förstå diskussionen om energieffektivisering krävs 
teorietisk förståelse om bland annat fastigheters konstruktion och tekniska system för att 
förstå åtgärdernas syfte och verkan. Därför valde vi att studera en större mängd rapporter, 
avhandlingar och litteratur inom ämnet innan vi begav oss till våra respondenter, vilket tyder 
på en deduktiv ansats. Däremot valde vi att inte studera investeringsteori vilket skulle kunna 
ses som induktiv om det inte vore för att vi redan hade goda förkunskaper tack vare vår 
utbildning. För att undvika problematiken med förutfattade meningar om vad som är relevant 
lät vi varje respondent få tala fritt kring den information de utifrån deras egna erfarenheten. 
  
 
2.6 Distans eller närhet 
Ytterligare ett problem inom metodiken att avgöra vilken distans som ska hållas mellan den 
som undersöks och den som undersöker. Genom att vara nära de som undersöks kan forskaren 
lättare sätta sig in i respondentens situation och tankesätt. Därigenom kan en djupare 
diskussion kan uppstå och den information som erhålls blir mer omfattande (Jacobsen 2002). 
Som motvikt till detta finns det de som hävdar att en nära kontakt påverkar resultatet och att 
forskaren därför ska ha minsta möjliga kontakt som med den som undersöks. Syftet är att 
åstadkomma minimal undersökningseffekt. Det vill säga minimera undersökarens åverkan på 
resultatet (Jacobsen 2002). Vem som forskar ska inte spela någon roll. Problemet med den 
synen då vi vill undersöka en attityd och ett tillvägagångssätt, där lönsamhet är det centrala, är 
att avsaknad av kontakt kan leda till för lite information. Då, för vissa företag, känsliga 
uppgifter ska diskuteras, kan det därför vara bättre att först bygga upp ett förtroende så att 
relevant information faktiskt lämnas. Det faktum att vi befunnit oss på plats och försökt skapa 
god kontakt kan alltså ha påverkat de svar vi fått.  
 
Den mänskliga faktorn måste således beaktas, och som forskare är det viktigt att komma ihåg 
att människan inte alltid agerar rationellt eller i enlighet med riktlinjer. Det finns en mängd 
både yttre och inre faktorer som påverkar den enskilda individens agerande (Peter et al 1999). 
Dessa teorier kan även appliceras på individer i en undersökning, oavsett om det rör sig om ett 
experiment eller en intervju. De faktorer som litteraturen menar att påverkar individen, är 
bland annat sociala faktorer, miljörelaterade faktorer och normer. Vid våra intervjuer skulle 
en sådan faktor kunna vara intervjuarens trovärdighet och sociala förmåga. Det skulle också 
kunna vara så att den som intervjuas svarar att företaget alltid resonerar på ett visst sätt utifrån 
en skriven policy, medan det i verkligheten kan variera med omständigheterna.  
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Därför måste all empiri också kritiskt granskas och bedömas med försiktighet, även om de 
kan tyckas trovärdiga. Forskaren måste därför, som vi nämnt ovan, vara medveten om att 
resultatet av undersökningen kan skilja sig från verkligheten, trots att det är information om 
just det praktiska tillvägagångssättet som eftersöks.  
 
 
2.7 Validitet och reliabilitet 
Vid hantering av empirin finns två viktiga begrepp att ta hänsyn till, nämligen 
undersökningens validitet och reliabilitet. Validiteten syftar till att undersökningen måste vara 
giltig och relevant. Vid en undersökning ställs även krav på att empirin ska vara reliabel, det 
vill säga tillförlitlig och trovärdig (Jacobsen 2002). 
 
För att öka tillförlitligheten på empirin såg vi till att vara minst två intervjuare vid varje 
tillfälle. Vi hade även för avsikt att spela in varje intervju, men det uppstod komplikationer då 
den media vi hade till vårt förfogande visade sig vara i så dåligt skick att vi inte kunde 
använda oss av inspelning. På grund av detta fick vi förlita oss på anteckningar och stödord. 
Genom att våra respondenter visade stor förståelse för att vi var tvungna att anteckna, och 
därför även upprepade saker de ansåg vara av särskilt relevans, anser vi dock materialet vara 
tillförlitligt. Det bör dock påpekas att viss information kan ha tappats på vägen just av den 
anledning att vi inte kunde gå tillbaka och lyssna på intervjuerna ytterligare. För att ytterligare 
öka reliabiliteten, skickade vi ut resultatet av intervjuerna till respektive respondent. 
Respondenterna har på så vis fått en chans att läsa igenom det vi skrivit och rätta till 
eventuella missförstånd. Två av respondenterna hade synpunkter på det material vi 
sammanställt och kom med ytterliggare förklaring. Därmed anser vi oss säkerställt det 
empiriska materialets tillförlitlighet.   
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3. Teoretisk referensram 
I följande kapitel presenterar vi den teori och referensram vi valt att studera inför den 
empiriska studien. Vi börjar med att presentera information som berör sambandet mellan 
fastigheter, energi och miljö för att sedan avsluta kapitlet med den teori som behandlar 
investering och investeringsbeslut.  
 
 
3.1 Energi och miljö  
Under år 2005 förbrukade Sverige 630 TWh energi, varav totalt 402 TWh nådde 
slutanvändare (Energimyndigheten 2006a). Resterande mängd motsvarar de energiförluster 
som uppstår vid transport och distribution. Bebyggelsesektorn, som i första hand består av 
bostäder och lokaler, stod alltså för nästan 40 % av den totala förbrukningen (Swärd 2004).  
10 % av sektorn utgörs av areella näringar som till exempel jordbruk, skogsbruk och fiske 
samt fritidshus och övrig service. Med övrig service menas samhällstjänster som till exempel 
gatubelysning och vattenverk (Persson 2002).  
 
De största energikällorna för uppvärmning och tappvarmvatten i Sverige är el, olja- och 
oljeprodukter samt biobränsle. Vad det gäller flerbostadsfastigheter har fjärrvärmen sedan  
70-talet vuxit sig allt starkare och är sedan 80-talet den dominerande energikällan inom 
sektorn (Statistiska centralbyrån 2007a). År 2005 hade 87 % av alla flerbostadshus 
uppvärmning med fjärrvärme (Statistiska centralbyrån 2007a). Resterande 13 % använder 
olja, el eller biobränsle till uppvärmning. Det bär dock poängteras att endast ett fåtal 
flerbostadshus värms med biobränsle. Under år 2005 användes totalt 12 TWh biobränsle, 
varav endast 1 TWh förbrukades av flerbostadshus (Statistiska centralbyrån 2006a). 
Diagrammet nedan visar fördelningen av uppvärmningskälla per kvadratmeter uppvärmd yta i 
landet.  
 

 
Diagram 2 – Fördelning av uppvärmningskälla per kvm uppvärmd yta 

Källa: SCB Bostads- och Byggnadsstatistisk Årsbok 2007, sid 101 
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Tabellen nedan visar energiförbrukning i flerbostadshus under åren 2003-2005, fördelad på 
energikälla. Tabellen är en reviderad version av den tabell som återfinns i SCB:s och 
energimyndighetens pressmeddelande (Statistiska centralbyrån 2006a). Alla siffror är angivna 
i TWh. 
 

Tabell 3 – Energiförbrukning i flerbostadshus 
 

Energislag/År 2003 2004 2005 
Olja 2,4 1,9 1,3 

Fjärrvärme 23,2 22,8 23,1 
Elvärme 2,1 2,1 1,7 
Naturgas 0,4 0,4 0,4 

Biobränsle* 0,3 0,2 0,3 
    

Summa 28,5 27,5 26,8 
Källa: SCB statistik 2006a 
*Ved, flis, spån och pellet 

 
 
3.1.1  Energiförbrukningen inom bebyggelsesektorn   
Energiförbrukningen inom olika sektorer, till exempel bebyggelsessektorn, påverkar miljön på 
många sätt. Genom att minska energiförbrukningen finns det inte bara möjlighet att minska 
skadlig miljöpåverkan, utan även en chans att spara pengar. Miljön påverkas inte bara av hur 
mycket energi vi förbrukar, utan även av vilka slags energikällor som används. Fossila 
bränslen, så som olja, kol och naturgas, släpper ut koldioxid, vilket påverkar vårt klimat och 
växthuseffekten. Genom att ersätta det med förnyelsebara bränslen, så som pellets, flis och 
biogas, minskar miljöpåverkan (Naturvårdsverket 2007).  
 
Tack vare en ökad miljömedvetenhet och en god teknisk utveckling, med bland annat 
energisnåla hushållsapparater och nya byggnadslösningar, har energianvändningen inom 
bebyggelsesektorn kunnat minskas de senaste decennierna. Mellan år 1985 och år 2005 
minskade förbrukningen med totalt 17 TWh, (Energimyndigheten 2006a). Det är en mycket 
positiv utveckling. Framförallt med hänsyn till att den uppvärmda ytan ökat med en femtedel 
sedan dess (ÅF Energi och Miljöfakta 2006). År 2004 förbrukade ett genomsnittligt 
flerbostadshus 169 kWh/m2, medan snittet för småhus inte uppgår till mer än 144 kWh/m2 
exklusive hushållsel (Statistiska centralbyrån 2006b). För år 2005 var motsvarande siffror för 
flerbostadshus 163 kWh/m2 och för småhus 138 kWh/m2 (Statistiska centralbyrån 2007). Den 
tyngsta posten är uppvärmning, som står för hela 54 % av energiförbrukningen. Därefter 
kommer tappvarmvatten och hushållsel med vardera 21 %. De resterande fyra procenten går 
bland annat till hushållsapparater, såsom disk- och tvättmaskin (Andersson et al 2005). Att 
energiförbrukningen per kvadratmeter är högre i flerbostadshus än i småhus, beror troligen på 
att det finns en större medvetenhet om att ökad energiförbrukning innebär ökade kostnader 
hos villaägare. Det krävs därför extra styrmedel för att lyckas förändra energiförbrukningen i 
flerbostadshus.  
 
 
 
 



 12 

Enligt Agneta Persson, ÅF Energikonsult AB (2002) är nästan 90 %3 av de byggnader som 
kommer att finnas om cirka 20 år redan är byggda, vilket torde innebära att det är bättre att 
lägga energi på att motivera fastighetsägare att effektivisera befintliga byggnader framför 
diskussionen om nyproduktion. Problemet med att motivera fastighetsägare att vara energi- 
och miljömedvetna är att de inte har någon direkt anledning att bry sig då dessa kostnader 
normalt ligger på hyresgästerna. För fastighetsägare är det därför oftast mer intressant att välja 
det eller de alternativ som är mest kostnadseffektiva i förhållande till drift och underhåll, 
snarare än långsiktig eller total energiförbrukning och miljöpåverkan. Det bör även påpekas 
att en fastighet inte blir energieffektiv enbart genom enstaka åtgärder. Hela fastigheten måste 
ses över då fastighetens olika system samspelar med varandra (Persson 2002). Om isoleringen 
till exempel är otillräcklig, eller värmesystemet gammalt, påverkar det energiförbrukning och 
miljö även om fönstren byts ut eller energisnåla tvättmaskiner sätts in. Vid nyproduktion är 
det därför viktigt att se till att göra energieffektiva val vid samtliga system.  
 
 
3.2 Statliga och kommunala insatser 
På regional och lokal nivå sker en stor del av arbetet med att minska energianvändningen i 
bebyggelsen, bland annat med hjälp av kommunala energirådgivare med flera. På nationell 
nivå används olika sorters styrmedel för att försöka förändra energianvändningen.  
Energimyndigheten arbetar för att skapa villkor för en effektiv och hållbar energianvändning, 
och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning (Energimyndigheten, 2007c). På 
myndigheten görs bland annat årliga prognoser över energianvändningen i bostäder och 
service med mera. Ytterligare myndigheter som jobbar inom området energianvändning i 
bostadssektorn är Boverket, Konsumentverket samt Naturvårdsverket.  
 
3.2.1 Miljömål  
Som vi tidigare nämnt antogs 16 miljömål år 1999. För att effektivisera arbetet mot en 
friskare miljö har Riksdagen även beslutat att prioritera de tre problemområden som orsakar 
störst miljöpåverkan,  

- Energieffektivisering 
- Giftfria och resurssnåla kretslopp 
- Hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö.  

(ÅF Energi och Miljöfakta 2006) 
 
Den grundläggande tanken bakom miljömålen och dess delmål kan sägas vara att natur- och 
kulturmiljön måste ha egenskaper som gör att samhällsutvecklingen ska vara ekologiskt 
hållbar (Miljömålsportalen 2005). Medvetenheten om att vi skadar miljön genom det sättet vi 
lever, har skapat miljömål som syftar till att förändra samt minska miljöpåverkan. Bland 
miljömålen återfinns exempelvis minskade utsläpp av växthusgaser samt god bebyggd miljö, 
vilken bland annat innehåller delmålet energianvändning i byggnader. Samtliga 16 miljömål 
återfinns på Miljömålsportalens hemsida, <http://.miljomal.nu/om_miljomalen/alla_mal.php>. 
Vad det gäller delmålet om energianvändning i byggnader är det tänkt att den totala 
energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler ska minska med 20 % 
fram till år 2020 och med 50 % fram till år 2050, i förhållande till användningen år 1995. År 
2020 ska dessutom beroendet av fossila bränslen för energianvändningen i bebyggelsesektorn 
vara borta, samtidigt som andelen förnyelsebar energi kontinuerligt ökar (Miljömålsportalen, 
2006).  
 

                                                
3 Även småhus inräknat 
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3.2.2 Vad har skett hittills? 
Energimyndigheten har sedan år 1990 drivit så kallade teknikupphandlingar. Det är en form 
av anbudstävlingar där deltagarna, olika företag inom respektive bransch, tävlar i 
uppfinningsrikedom vad det gäller att ta fram nya energieffektiva produkter. Fram till och 
med år 2005 har totalt 55 teknikupphandlingar genomförts. Enligt Energimyndigheten har 
upphandlingarna inte bara direkta effekter i form av nya energieffektiva produkter, utan även 
indirekta effekter som ofta är minst lika viktiga som nya produkter. Det kan bland annat 
handla om att den nya tekniken snabbt appliceras till andra likartade produkter eller börjar 
användas hos andra tillverkare för att nå samma konkurrensfördelar. Det är positiva och 
önskvärda konsekvenser. Framförallt leder denna typ av teknikupphandlingar till ökad 
kunskap och förståelse om energi och miljö hos aktörer och tillverkare. Det är önskvärt för att 
processen med utveckling och energieffektivisering ska gå vidare och bli självklart i varje led 
i tillverkningsprocessen. Några exempel på teknikupphandlingar som gett goda resultat är 
varmvattenarmatur, energieffektiv kyl och frys, energisnåla fönster och energieffektiva 
torktumlare (Energimyndigheten 2006e). 
 
3.2.3 Subventioner, straffskatter & övriga statliga stöd 
I och med klimatförhandlingarna i Kyoto har ett gemensamt internationellt intresse för miljö 
och klimat vuxit fram.(Holm 2003) Därmed finns ett också incitament att styra konsumtionen 
mot ökad användning av förnyelsebara energikällor såsom vindkraft, vattenkraft, sol och 
biobränsle. På nationell basis används skatter, subventioner och avgifter som styrmedel för att 
uppnå det målet. (Holm 2003) Genom Kyotoprotokollet diskuterades två alternativa styrmedel 
fram; handel med gröna certifikat samt handel med utsläppsrätter för växthusgaser. (Holm 
2003) De två nya metoderna kommer troligen att ersätta subventions- och 
energiskattesystemet då vi går mot mer internationella samarbeten. Än så länge är dock 
energiskatterna och subventioner viktiga styrmedel i strävan att uppnå våra svenska miljömål. 
(Holm 2003) 
 
Energiskatter är ofta inbakade i priset och fungerar därför oftast på samma sätt som andra 
punktskatter, till exempel alkoholskatten och tobaksskatten. Syftet med energiskatter är att 
påverka konsumtionen till fördel för förnyelsebara energikällor och därigenom motverka 
miljöpåverkan.  
 
År 2006 utgick totalt 8 529 Mkr i statligt stöd till energi och naturresursrelaterade 
verksamheter (Statistiska centralbyrån 2007b). De naturresursrelaterade subventionerna 
motsvarar 7 465 Mkr, varav 15 Mkr utgjorde ekobidrag till bostadsbyggande och 152 Mkr till 
miljöforskning (Statistiska centralbyrån 2007b). De tyngsta posterna inom 
naturresursrelaterade subventioner är framförallt miljöersättningar till jordbruket och olika 
typer av miljöbistånd. Stora summor går även till stöd för skyddad natur och återställning av 
skadad och förorenad miljö. De energirelaterade subventionerna uppgick till 593 Mkr under år 
2006 (Statistiska centralbyrån 2007b). Det är en minskning med 454 Mkr jämfört med år 
2000, och en minskning med 39 Mkr jämfört med år 2005 (Statistiska centralbyrån 2007b). 
Som motprestation har istället de utsläppsreducerande subventionerna ökat med totalt 458 
Mkr från år 2000 till år 2006 (Statistiska centralbyrån 2007b).  
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Tabell 4 – Energirelaterade subventioner 
 

 2000 2005 2006 

Stöd till energiteknik 147 210 65 

Energiforskning 304 166 292 

Bidrag till investering i förnyelsebara källor 173 - - 

Bidrag för att minska elanvändning 115 39 0 

Stöd till småskalig elproduktion 173 - - 

Stöd till effektivare energianvändning 59 112 121 

Stöd för marknadsintro av vindkraft m.m. - 93 103 

Stöd för kärnsäkerhet 31 12 12 

Åtgärder för el och värme i Sydsverige 45 - - 

Summa    
 
 

Tabell 5 - Utsläppsreducerande subventioner 
 

 2000 2005 2006 
Subventioner inom klimatområdet 12 30 10 

Stöd till klimatinvesteringar - 93 460 

Summa    
 

Båda tabellerna baseras på siffror från SCB tabell ”totala miljömotiverade subventioner 2000-2006”, tillgänglig: 
<http://www.scb.se/templates/print____71562.asp> (2007-04-08) 

 
För fastighetsägare och bostadsrättsföreningar går det att söka stöd för investering i 
solvärmesystem för flerbostadshus. Enligt energimyndigheten är bidraget 2.50 kronor per 
årlig kWh, och högst 5 000 kronor per lägenhet. Bidraget är begränsat till max 250 000 kronor 
och får inte överstiga 25 % av investeringskostnaden (Energimyndigheten 2007d). För att 
erhålla bidraget måste fastighetsägaren styrka att hela bidraget kommer att tillfalla de boende i 
form av lägre boendekostnader. (Energimyndigheten 2007d) 
 
 
3.3 Vad kan en enskild fastighetsägare göra? 
Vid nyproduktion finns stora möjligheter att påverka både konstruktion och de tekniska 
systemen i rätt riktning. Som vi tidigare nämnt påverkar hela byggnaden energiförbrukningen 
och måste därför ses som en helhet. Med hänsyn till att den största delen av de byggnader vi 
kommer att ha om 20 år redan är byggda, ligger dock fokus på att effektivisera befintliga 
byggnader för att minska den faktiska förbrukningen (Persson 2002).  
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”För att minimera uppvärmningsbehovet krävs god värmeisolering i väggar, fönster, tak  
och golv, lufttäta hus med kontrollerad värmeåtervinning samt en genomtänkt konstruktion” 
(Persson 2002). Att vidta så stora åtgärder som att isolera om väggar, golv och tak på ett 
befintligt hus innebär ofta en stor satsning. En satsning som de flesta fastighetsägare sannolikt 
inte är villiga att genomföra. Detta förutsatt att de inte har som mål att förvalta och äga på 
lång sikt. Genom att istället välja energieffektiva alternativ och de senaste tekniska 
lösningarna vid det sedvanliga underhållet och eventuella reparationer, kan dock 
energiförbrukningen minskas över tiden (Persson 2002). Ett annat bra sätt att minska en 
fastighets energiförbrukning är att lägga över fler kostnader på hyresgästerna. Det leder 
generellt till ökad medvetenhet om den egna energiförbrukningen, vilket i sin tur bidrar till 
återhållsamhet och minskad energiförbrukning.  
 
 
3.4  Investeringsmodeller 
Vi har diskuterat genomsnittlig energiförbrukning och miljöpåverkan för ett flerbostadshus. 
Vi har även förklarat åtgärder och metoder för att förändra energiförbrukningen. Då företag 
beslutar om investering finns en mängd teorier och modeller att använda vid beslutsfattandet. 
Tyvärr nämns, i teorin, inte särskilt mycket om vad som i praktiken ligger till grund för 
företags investeringsbeslut. Det är snarare upp till varje enskilt företag. Då beslutsfattande kan 
variera med företagets visioner, mål, positionering på marknaden, individuella ekonomi och 
marknadsanalyser, blir det svårt att beskriva en teoretisk modell som är generellt hållbar. Vi 
kommer därför att diskutera beslutsprocessen mer utifrån empirin senare i analysen. I följande 
kapitel nämns därför enbart lite kortfattat om vilka faktorer som normalt ligger till grund vid 
beslutsförfarandet.  
 
3.4.1 Payback tid 
Den så kallade paybackmodellen är en välkänd och väl utbredd modell där endast information 
om investeringens återbetalning beaktas. Paybackmodellen ger snabb information om hur 
många år det tar för en investering att återbetala sig. Problemet med modellen är att varken 
räntor, marknad eller investeringens senare utveckling beaktas, vilket kan leda till felaktiga 
beslut på sikt. Anledningen till eventuella felaktiga beslut beror på att företaget inte beaktar de 
år som infaller efter den på förhand bestämda återbetalningstiden/paybacktiden. Blir företag 
alltför bundna till modellen finns stor risk att missa investeringar som är lönsamma på längre 
sikt. (Brealey et al 2004)  
 
3.4.2 Net Present Value, NPV 
Net present value betyder direkt översatt ”nettonuvärde” och motsvarar helt enkelt 
investeringens värde, omräknat till dagens penningvärde. Vid användning av NPV beaktas 
investeringens kostnad och kassaflöden över åren. Penningströmmarna räknas om, med en så 
kallad diskonteringsfaktor, vilken tar hänsyn till inflation och kalkylränta (Brealey et al 2004). 
Beräkningarna leder till ett positivt eller negativt belopp som motsvarar investeringens nutida 
värde. Förutom att NPV är den metod som ger mest information om en investering, går den 
att dela upp på årliga kostnader eller årliga intäkter (Brealey et al 2004).  
 
Genom att bedöma EAC, Equivalent Annual Costs (årliga kostnader), eller EAA, Equivalent 
Annual Annuity, (årliga intäkter), ges möjlighet att jämföra de årliga kassaflödena. Kostnader 
jämförs normalt då valet står mellan två lika investeringar. Till exempel då valet står mellan 
att behålla en gammal maskin och underhålla den, eller att köpa en ny. Fördelen med att dela 
upp nettonuvärdet i kostnader eller intäkter per år, istället för att enbart se till summan, är att 
det ger en mer rättvis bild då investeringar med olika ekonomisk eller teknisk livslängd ska 
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jämföras. Två investeringar med samma nettonuvärde kan ju faktiskt belöpa över olika lång 
tid, eller med olika underhållskostnader. EAA och EAC kan därför ses som komplement till 
NPV (Brealey et al 2004).  
 
3.4.3 Internränta, IRR 
Ett tredje kalkyleringsalternativ att räkna med är den så kallade internräntan (IRR). Kalkylen 
ger samma resultat som vid beräkning med NPV (Brealey et al 2004). Internräntekalkylen 
visar den ränta där nettonuvärdet är lika med noll. Internräntan kan jämföras med 
direktavkastningskravet och på så sätt kan lönsamheten bedömas. Generellt sägs att alla 
investeringar som har en högre internränta än direktavkastningskravet, ska accepteras 
(Brealey et al 2004). Problemet med internräntemetoden är att det är svårt att jämföra olika 
investeringar med varandra. För att investeringar ska kunna jämföras med internränta krävs att 
de är likvärdiga och har samma återbetalningstid (Brealey et al 2004). En anledning till att det 
är svårt att jämföra olika investeringar utifrån internräntan är att modellen favoriserar 
investeringar med kort återbetalningstid, vilket kan göra att de framstår som mer lönsamma 
jämfört med investeringar med lång återbetalningstid, även om så inte är fallet.                                                                                           
 
3.4.4 Sammanfattning och jämförelse mellan de olika investeringskalkylerna  
Nedan har vi sammanställt de ovan nämnda beslutsteorierna för att ge en enkel överblick av 
respektive modell.  
 

Tabell 6 – Sammanfattning av investeringskalkyler 
 

 Definition Regel Kommentar 

 
 

NPV 
 
 

Nuvärdesberäknade 
kassaflöden minskat med den 
grundinvestering som gjorts 

Acceptera projekt om 
NPV blir positivt. 

För likartade 
investeringar väljs 

den med högst NPV 

NPV beaktar många faktorer och genom att använda 
sig av modellen fås ett resultat som visar mycket 

information om investeringen. NPV kan dock inte 
användas om investeringarna har olika löptid, eftersom 
resultatet då kan leda till fel beslut. Då är det lämpligt 
att räkna om NPV till EAC eller EAA. Det vill säga 

NPV/Annuitet 

 
 

Payback 
 
 
 

Grundinvesteringen dividerat 
på de årliga kassaflödena ger 

oss tidpunkten då 
investeringen återbetalat sig 

Acceptera de projekt 
som har en kortare 

paybacktid än 
företagets 

vedertagna. 

Modellen är allt för enkel för att visa ett korrekt 
resultat. De kassaflöden som inkommer efter payback 

tiden beaktas inte. Inte heller tas någon hänsyn till 
räntor, marknad eller utveckling. Det kan dock vara 

positivt att leta efter investeringar med kort 
återbetalningstid om det behövs snabba pengar i 

företaget. 

IRR 
Den diskonteringsränta då 

nettonuvärdet, NPV, är lika 
med noll 

Acceptera 
investeringen om 
IRR är större än 

alternativkostnaden 

 
IRR leder till samma beslut som NPV men nackdelen 
med metoden är att IRR favoriserar investeringar med 

kort återbetalningstid. 
 
 

Källa: Tabellen är en utveckling av den tabell som återfinns på sidan 202 i Brealey et al (2004), ”A comparison 
of investment decision rules”. 
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3.5  Beslutsfattande 
Förutom olika ekonomiska kalkyler finns även andra faktorer som kan påverka ett bolags 
beslut om att investera eller inte. Vilka faktorer som i praktiken, utöver lönsamhetskalkylen, 
ligger till grund för beslut och i vilken grad dessa olika faktorer tillåts influera beslutet, 
varierar kraftigt mellan olika företag. Forskning inom det här området är också bristfällig, 
vilket gör det svårt att konkretisera. Trots att det kan variera kraftigt beroende på företag och 
bransch, går det att identifiera ett antal faktorer som generellt sett tycks påverka 
beslutsprocessen i större eller mindre utsträckning. (Northcott 1992) 
 

• Andra alternativa investeringar. 
• Företagets positionering på marknaden: ett bolag som vill utmärka sig och gå före 

har starkare intention att satsa. 
• Risk: det finns olika typer av risk som kan påverka ett investeringsbeslut. 

Marknaden kan svänga och ju längre tidsperspektiv, ju högre risk följer med 
investeringen. En annan typ av risk som är viktig i dessa sammanhang är ränterisk, 
framförallt om investeringen till stor del finansieras med lån. 

• Avkastningskrav från ägare (gäller aktiebolag). 
• Direktavkastning och kassaflöden. 
• Fastighetens marknadsvärde 

(Brown & Matysiak 2000) 
 
Utöver dessa faktorer finns en mängd bolagsspecifika faktorer som påverkar 
investeringsbeslutet, såsom bolagets organisation, struktur, visioner och mål. Bolagets 
investeringsbeslut och investeringsalternativ kan dessutom även påverkas av medarbetarna 
och i vilken utsträckning de tillåts spekulera på marknaden. I en tidigare studie (Carlsson och 
Ek 2006) diskuteras olika faktorer som påverkar fastighetens värde vid värdering. Några av 
dessa faktorer kan också kopplas samman med beslut om att förädla eller inte.  

• Fastighetens marknadsvärde påverkas positivt av förädling, möjligheten till  
förädling är därför alltid attraktiv och torde därmed också vara en faktor som 
påverkar investeringsbeslutet  

• En minskning av drifts- och underhållskostnader påverkar inte marknadsvärdet i 
samma utsträckning som en höjning av intäkterna.  
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3.6 Marknadsföring, relationer och lönsamhet 
En annan aspekt som är viktig i sammanhanget är bolagets ansikte utåt. De flesta 
vinstmaximerande företag har, oavsett kortsiktiga eller långsiktiga mål, lönsamhet som 
övergripande mål (Peter et al 1999). För att uppnå lönsamhet krävs därför, förutom 
vinstgivande investeringsbeslut, också en god och strategisk marknadsföring. (Peter et al 
1999). Det första steget i en god marknadsföring är att identifiera sin målgrupp och dennes 
förväntningar och behov. Genom att identifiera målgruppens förväntningar kan bolaget 
anpassa sin marknadsföring för att tillfredställa de behov målgruppen har (Peter et al 1999). 
God kännedom om sin målgrupp är också viktigt då bolaget får en möjlighet att bygga 
relationer och nätverk, vilket är av stor vikt då det är bevisat att starka relationer och ett gott 
samarbete med kunden och dess önskemål, har större genomslagskraft än marknadsföring i de 
kommersiella medierna (Hallström 1992). Med hänsyn till att långsiktiga relationer har så 
pass stor inverkan på ett företags marknadsföring och därigenom också dess lönsamhet, är det 
viktigt att de medarbetare som agerar närmast kunden känner att deras roll i företaget är viktig 
(Hallström 1992). Det är därför av stor vikt att företaget har en väl fungerande organisation. 
(Brytting 2005). Genom att uppmuntra sina medarbetare kommer deras motivation och 
förtroende för organisationen också att avspegla sig i mötet med kunden (Brytting 2005). 
Därigenom kommer bolaget att få en unik möjlighet att identifiera kundens behov på ett tidigt 
skede, och genom att snabbt identifiera marknadens förväntningar, och anpassa sina 
investeringsbeslut efter detta, kan bolaget även möta marknadens krav på ett tidigt stadium. 
Det är en mycket viktig aspekt för att nå lönsamhet på sikt. (Brytting 2005). En stark 
organisation i kombination med en väl genomarbetad marknadsföringsstrategi där alla 
aspekter av bolaget, dess relationer och agerande, beaktas torde därför vara grunden till ett 
lyckat koncept. 
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4. Empiri 
Nedan presenterar vi den empiri vi samlat in genom intervjuer och diskussion med olika typer 
av aktörer på fastighets- och energimarknaden. Kapitlet inleds med en kort presentation av de 
fastighetsbolag samt de personer vi intervjuat och avslutas med ett kort avsnitt där vi samlat 
kommentarer och kritik mot empirin.  
 
4.1  Företagspresentation 
 
4.1.1 Akelius Fastigheter AB 
Akelius Fastigheter AB är ett av Sveriges största privatägda bostadsbolag. De hyr ut bostäder 
i 30 av Sveriges kommuner och har nyligen även tagit steget in på den tyska marknaden. 
Deras bestånd i Sverige består av 26 000 lägenheter. I Karlstad äger Akelius 52 stycken 
fastigheter, som mestadels består av bostäder i områden strax utanför centrala Karlstad. Enligt 
Akelius delårsrapport för kvartal 3 (2006), strävar företaget efter att äga och förvalta ett 
bestånd som till minst 75 % skall bestå av bostadsfastigheter, sett till fastigheternas 
marknadsvärde. För bostäder uppgick vakansen år 2006 till 1,2 %, vilket mestadels utgörs av 
omflyttningsvakanser. År 2006 uppgick årets resultat efter skatt till 546 Mkr (Akelius 2006). 
På Akelius Fastigheter AB intervjuades fastighetsförvaltare Roger Tång.  
 
4.1.2   Karlstad Bostads AB 
Företaget grundades år 1942 och ägs av Karlstad kommun genom koncernen Karlstad 
Stadshus AB. KBAB har ett bestånd på ca 7 000 lägenheter och lokaler i Karlstad. De jobbar 
för att ”i Karlstads tätort, erbjuda prisvärda hyresrätter med mervärden som tillgodoser 
meningsfulla vardagsbehov”. Styrelsen i KBAB är kommunalt valda, vilket medför att 
styrelse samt värderingar kan förändras över tiden. KBABs fastigheter motsvarar ca 30 % av 
det totala boendet i hyreshus i Karlstad och de svarar för ca 16 % av kommunens 
bostadsmarknad. Företaget omsatte under år 2006 totalt 407 miljoner kronor. Som ett 
ungefärligt genomsnitt under året nämns en vakans om fem lägenheter (KBAB 2006b). På 
KBAB intervjuades Willy Ociansson, installationsansvarig för tekniska installationer. 
 
SABO, som är de allmännyttiga bostadsföretagens organisation, tilldelade år 2005 KBAB sitt 
miljöpris, och KBAB räknas till en av Sveriges miljövänligaste hyresvärdar bland de 
allmännyttiga bostadsbolagen. (KBAB 2006b) 
 
4.1.3   Riksbyggen 
Riksbyggen är en ekonomisk förening där endast juridiska personer tillåts vara medlemmar 
och ägare. Företaget äger inga fastigheter själva utan förvaltar enbart åt andra bolag samt åt 
bostadsrättsföreningar. Totalt förvaltar Riksbyggen cirka 2 700 lägenheter i Värmland. 
Förutom de 2 700 lägenheterna hos stiftelsen Karlstadshus, förvaltar So Värmland 1 252 
bostadsrätter och 1 723 studentlägenheter. Den dominerande delen av Riksbyggens 
förvaltningsuppdrag består av bostadsrättsföreningar, men verksamheten omfattar även 
hyreshus, industrifastigheter, affärs- och kontorslokaler, vårdanläggningar samt offentliga 
lokaler. På sin hemsida skriver Riksbyggen att ”kvalitet, service och miljömedvetenhet ska 
känneteckna all vår verksamhet” (Riksbyggen 2006). Kristine Johansson, som arbetar som 
energi- och miljöingenjör på Riksbyggen i Karlstad, ställde upp och svarade på våra frågor i 
en intervju. 
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4.1.4 Örebro Bostäder, ÖBO 
På ÖBO intervjuades två av de anställda; Åsa Nilsson som arbetar som energicontroller, samt 
Anders Strömberg, teknikansvarig för värme och vatten. I början av intervjun berättade 
respondenterna kort om ÖBO som företag. ÖBO är ett kommunalt fastighetsbolag som 
grundades år 1946. Bolaget är den största hyresvärden i Örebro, med lokaler både centralt, 
runt stadskärnan samt på mindre orter kring kommunen. De äger och förvaltar 23 177 
lägenheter och 983 lokaler. Respondenterna ingår, tillsammans med tre medarbetare, i en 
energigrupp på ÖBO. Enheten heter Energi och teknik och gruppen bildades år 2005, i 
samband med omorganisation i ÖBO. Gruppens uppgifter varierar, men handlar i stora drag 
om att budgetera, följa upp och undersöka nya möjligheter för att kunna energieffektivisera 
och samtidigt sänka bolagets kostnader. Innan Anders anställdes på ÖBO år 2005 var 
energiarbetet inom bolaget uppdelat på flera olika avdelningar och enligt honom fanns det 
ingen grupp eller enskild person som vara huvudansvarig för miljö och energi. Det krävdes att 
de personer som jobbade med energifrågorna inom respektive avdelning var riktigt 
motiverade och personligt engagerade i miljö- och energifrågor för att det skulle utvecklas 
nya idéer. När energigruppen bildades lades alla energifrågor på ”ett och samma bord”, vilket 
numera gör att frågorna verkligen kommer upp och att energiarbetet inte ”glöms bort”. 
Respondenterna menar att det nu har blivit en mycket bättre ordning vad det gäller miljö och 
energi inom bolaget.  
 
4.1.5 Fortum 
Fortum grundades 1998 genom en sammanslagning av de två finska bolagen Imatran Voima 
(IVO) och Neste Oyj (Fortum 2007). Idag är Fortum är ett av de större energibolagen och 
verkar över hela Norden. Verksamheten omfattar inte bara försäljning och distribution av el 
och värme, utan också drift och underhåll av kraftverk (Fortum 2007). Fortum har, precis som 
många andra energibolag, ett program för minskad energianvändning, den så kallade 
”Energihjälpen”. Syftet med energihjälpen är att informera människor om energi och hur de 
kan minska sin förbrukning.   
 
4.1.6 AEJ RE Consulting 
Alf E Johansson arbetar som konsult på företaget AEJ RE Consulting. Alf är auktoriserad 
fastighetsvärderare och arbetar med fastighetsekonomisk analys, fastighetsvärdering samt 
rådgivning. Han har under flera år varit verksam i fastighetsbranschen, bland annat som lärare 
i fastighetsekonomiprogrammet vid Karlstad Universitet.  (AEJ RE Consulting 2006).  
 
 
4.2 Intervjuer 
Nedan framförs de frågor vi ställt vid intervjutillfället samt de svar vi fått från de olika 
fastighetsbolagens representanter vid respektive möte. För att lättare kunna jämföra de olika 
företagens åsikter, redovisas svaren från samtliga tillfrågade under samma rubrik. Då intervju 
med Fortum samt Alf E Johansson inte utfördes efter samma frågor, har vi valt att presentera 
det materialet under egna rubriker senare i kapitlet.  
 
4.2.1 Vad är energieffektivisering för dig/er?  
 
Akelius 
För att energieffektivisera nämner respondenten Roger Tång att prioritet ett ligger i att 
förbättra systemen gällande värme och el. Vatten kommer i andra hand. 
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KBAB 
KBAB ligger steget före de flesta företag då det gäller att minska energiförbrukningen i sina 
fastigheter. Energieffektivisering hos KBAB kan gälla allt från att minska värmeförluster och 
tilläggsisolera, till enklare åtgärder som att byta hushållsapparater eller se till att ingenting 
drar mer än nödvändigt.  
 
Riksbyggen 
Riksbyggen pratar om optimering av fastigheten, vilket syftar till att utnyttja husets 
installationer och teknik på ett optimalt sätt. Genom energibesiktningar bestäms, utifrån givna 
värden, hur mycket energi en fastighet borde förbruka med befintliga installationer och valt 
inomhusklimat. Riksbyggen ser alltså över byggnaders möjligheter att krympa sina 
energikostnader och ger förslag på lönsamma investeringar för att minska 
energiförbrukningen. 
 
ÖBO 
Energieffektivisering är en ständig förbättring av energiförbrukningen. ÖBO jobbar i 
huvudsak i två steg: 
 

1. Förändring av uppvärmningen, genom att konvertera bort miljöskadliga energikällor Det 
betyder enkelt uttryckt att ta bort oljan. Konverteringen görs med hänsyn till miljön, men 
genom att det sätts in värmepumpar där oljeeldningen tas bort genomförs även en 
effektivisering.  
 

2. Andra delen i arbetet handlar om att effektivisera de befintliga systemen. Här handlar det i 
huvudsak om att sätta in fjärrvärme.  
 
4.2.2 Använder ni er av energieffektivisering?  
         – Vilka åtgärder i så fall? 
         – Om inte, varför? 
 
Akelius  
Akelius har börjat med att utföra ”mindre” åtgärder som på sikt är gynnsamma för 
energiförbrukningen, så som att byta termostater och element, kolla över ventilation och 
värmesystem, samt att Akelius gjort en hel del förbättringar i sina tvättstugor. Bland annat 
genom investeringar i bättre tvättmaskiner ”för ett par miljoner”. De har även i de flesta 
fastigheter bytt ut oljeeldning mot fjärrvärme, förutom på enstaka byggnader dit fjärrvärme 
inte går att få. Där används i stället direktel. 
 
KBAB 
KBAB har ägnat sig åt energieffektivisering sedan mitten av 80-talet. Företaget har i dag 
särskilda energijägare som arbetar operativt med energisparande åtgärder i husen. Att de 
arbetar operativt innebär att de är ute på fält och håller koll på varje fastighet. För tillfället 
ägnas mycket tid till att införa individuell mätning i fastigheterna, vilket har genomförts i 20 
% av beståndet. KBAB anser att det blir mer rättvist och ökar medvetande för de faktiska 
kostnaderna. (KBAB har även genomfört en rad andra energieffektiviserande åtgärder vilket 
framgår av deras hemsida och årsredovisning, men som inte diskuterades vid intervjun). 
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Riksbyggen 
Då Riksbyggen inte har någon bestämmanderätt, om det inte specifikt angetts i kontraktet, kan 
de i praktiken inte göra mer än att ge råd till energieffektiviserande åtgärder. Riksbyggen 
ställer upp med att upprätta energiplaner åt fastighetsägare. För att göra byggnaderna så 
effektiva som möjligt utgår Riksbyggen från typvärden, det vill säga vad varje hus ska klara 
av. I vissa fall där det finns kontrakt om totalförvaltning beslutar de dock även angående 
åtgärder. I övriga fall ger Riksbyggen förslag och sedan tar fastighetsägaren det slutgiltiga 
beslutet. Vår respondent menar dock att utvecklingen mot optimering går trögt, främst vad det 
gäller bostadsrättsföreningar. Anledningen till att majoriteten av bostadsrättsföreningarna inte 
satsar mer på energioptimering är främst medvetenhet kring ämnet. Hon påpekar att det finns 
föreningar som är kunniga på energiområdet, men generellt finns inte den kunskap som krävs 
för att förstå den typen av investeringar. Mediahysterin har dock gett en liten skjuts i rätt 
riktning eftersom privatpersoner nu fått upp ögonen för miljöpåverkan.  
 
Då Riksbyggen endast ger rekommendationer måste de ha klartecken från förening eller ägare 
för att få genomföra den rekommenderade åtgärden, och det är uteslutande 
bostadsrättsföreningens ekonomiska situation som styr. Föreningar med god ekonomi kan 
genomföra en helt annan typ av investering och göra större satsningar än föreningar med dålig 
ekonomi. Alla åtgärder som inte finns med i kontraktet måste det dessutom finnas ett 
styrelsebeslut på. 
 
ÖBO 
ÖBO använder sig av energieffektivisering genom flera olika åtgärder. En stor del av arbetet 
handlar om att effektivisera de befintliga systemen. Bolaget använder sig till exempel av 
luftvärmepumpar, där frånluft återvinns. De har även utfört injusteringar av värmesystemen, 
vilket bland annat betyder byte av gamla högtemperatursystem (radiatorer). Tilläggsisolering 
har utförts på de vindar där det har saknats. Införande av individuell mätning jobbas det 
mycket med. Det betyder att hyresgästen själv får betala för varm- och kallvatten samt 
förbrukad el. I nybyggda bostäder tillämpas alltid individuell mätning, men företaget försöker 
även införa det i de befintliga fastigheterna. Där det har införts märks det, enligt 
respondenterna, stor skillnad i förbrukning före och efter förändringen. Bolaget har sex st 
solfångare, varav två stora, och de tittar på möjligheten att jobba mer med solvärme. I dagens 
läge har det inte tagits några beslut om det, men däremot jobbas det med att bygga ut de 
centraler som finns, så att fler lägenheter kan använda de befintliga solfångarna. Ventilationen 
byggs om till tryck- och temperaturstyrd frånluftsventilation. Det innebär att det ventileras 
mer ju varmare det är ute, och mindre när det är kallare. När det är stor skillnad mellan 
temperaturen inne och ute ventileras husen tillräckligt mycket ändå genom den så kallade 
skorstenseffekten. Vid användning av ventilation samtidigt finns det risk att husen ventileras 
för mycket vintertid. Arbetet med tryck- och temperaturstyrd ventilation är ett kontinuerligt 
arbete som utförs område för område.  
 
Vattensparprojektet är ett projekt som innebär att ÖBO går igenom lägenhet för lägenhet och 
byter duschhandtag, kranar på handfat, kontrollerar diskmaskiner, tvättmaskiner, reglerar 
vattenflöden osv. Eventuella läckage undersöks och tätas där det behövs. Det handlar om att 
se till så att vattenförbrukningen inte blir onödigt stort i fastighetsbeståndet. Precis efter ett 
vattensparprojekt finns det statistik som visar att det sparas ca 20 % varmvatten och ca  
10-15 % kallvatten tack vare åtgärden. Projektet tar ca en månad att utföra och ju längre tid 
det går efter ett projekt, ju mer försvinner givetvis effekten av projektet. Efter en viss tid 
kanske det börjar läcka någon annanstans, eller att någon installerar en tvättmaskin fel. Det är 
då ÖBO ska vara där igen och göra ytterligare ett vattensparprojekt.  
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Det är ett kontinuerligt arbete. Innan Anders anställdes som teknikansvarig för värme och 
vatten på ÖBO år 2005 hade ett vattensparprojekt utförts år 2004, men innan dess var det 
senaste år 1998. Han menar på att det inte har skötts ordentligt, men efter det att 
energigruppen startade år 2005, har vattensparprojekt utförts på ett område per år.   
 
4.2.3 Hur ”mäter”/bedömer ni resultat av dessa åtgärder? 
 
Akelius  
Vid besöket visar respondenten oss ett diagram, från ett ISS-program, där företaget håller koll 
på fastigheterna genom olika former av statistik. Bland annat visas en stapel som 
representerar kallvattnet i en fastighet, som plötsligt börjat visa onormalt höga värden. På så 
vis väcks misstankar om att någonting skett, och ger Akelius möjligheten att i god tid åtgärda 
felet.  
 
Då mycket styrs centralt i fastighetsbolaget Akelius, erkänner respondenten att han inte är 
tillräckligt insatt i alla delar som intervjun täcker. Bland annat så har han svårt att svara på 
just denna fråga. 
 
KBAB 
KBAB tittar inte enbart på lönsamheten då de bedömer sina investeringar, inte heller på 
återbetalningstid. Då de avser förvalta och äga under hela byggnadens livslängd använder de 
istället så kallade Livscykel-kalkyler för att bedöma investeringar. Dessa kalkyler tar hänsyn 
till förbrukning, kostnad och intäkt under hela fastighetens livslängd. KBAB menar att 
användning av den här typen av kalkyler redan innan investering gör att företaget tidigt kan se 
vilken produkt som är bäst. Genom att använda den produktinformation som finns kan både 
förbrukning, energibesparing, antal byten över tid och grundinvestering beaktas på ett enkelt 
och överskådligt sätt.  
 
I efterhand tittar KBAB på statistik i dataprogram där varje individuell lägenhets förbrukning 
av värme, vatten och hushållsel syns. På så vis går det att jämföra förbrukningen före och 
efter investering och se hur det artar sig. För KBAB är det inte relevant om det blir bra direkt 
eller om det tar några år, då de hellre ser en god utveckling på sikt än en snabb återbetalning. 
 
Riksbyggen 
Bästa hjälpmedlet är statistik där förbrukning och specifika siffror kan jämföras i procent. 
Varje månad läses förbrukningen av, och på så sätt går det snabbt att se om det skett någon 
förändring eller om det hänt något i fastigheten.  
 
ÖBO 
ÖBO använder sig av energiuppföljningsprogram. Där registreras och mäts all förbrukning i 
fastighetsbeståndet. Skillnader i förbrukning från år till år går att utläsa, antingen via 
fastigheternas namn eller via adress. För stora energiprojekt, till exempel byte från olja till 
värmepumpar, utförs så kallade LCC-kalkyler. Här räknas det bland annat på 
investeringskostnad och hur många år investeringen ska vara betald på. Återbetalningstiden 
brukar vara omkring 15 år, till exempel för värmepumparna. Det kan även vara kortare tid.   
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Vad det gäller större områden med många lägenheter, gäller det, enligt ÖBO att titta 
långsiktigt. De tittar på fyraårsperioder för att se skillnaden i exempelvis värmeförbrukning, 
med snittet för åren 1998 till 2001 som basår. Efter år 2001 har det skett olika injusteringar 
och andra åtgärder som kan jämföras med basåret. Nästa fyraårsperiod jämförs sedan med de 
föregående åren samt basår osv. Genom att titta på lite längre perioder istället för bara år till 
år, kan trender lättare urskiljas. Vid en jämförelse mellan två år är det inte så lätt att veta vad 
det är som gör att siffrorna ser olika ut, däremot syns effekten av olika projekt och trender 
lättare över en längre tid. De nämner den så kallade badkarseffekten. Efter att ha utfört en 
eller flera energibesparande åtgärder sjunker förbrukningen i fastigheten, men efter ett par år 
förändras förhållandena, vilket gör att förbrukningen börjar gå uppåt igen. Då ska det snabbt 
kunna utföras en besparande åtgärd igen, för att återigen få ner förbrukningen i fastigheten.  
 
4.2.4 Vad finns det för anledning till att energieffektivisera eller inte?  
 
Akelius   
Lönsamhet styr. 
 
KBAB 
Det finns ingen anledning att inte effektivisera. Går det att skära ner en kostnad så är det bra. 
Görs det inte av miljöskäl så kan det göras av ekonomiska, konsekvensen är oavsett anledning 
god för miljön.  
 
KBAB vill profilera sig som ett bolag som värnar om miljön, och beaktar lönsamhet på sikt 
framför snabba investeringar. Genom att effektivisera går det att dessutom att sparar pengar. 
Varje byte kanske inte ger så mycket per lägenhet eller kvadratmeter, men i hela beståndet 
kan det bli mycket pengar. Vidare berättar respondenten att styrelsen, som är politiskt vald, är 
mycket positiv till KBAB:s investeringar då de tidigare visat sig lönsamma. Även om 
lönsamhet inte är KBABs primära mål så är det därför en viktig faktor för att få mer bidrag till 
ny forskning och nya investeringar.  
 
Riksbyggen 
Det finns ingen anledning att inte energieffektivisera. Respondenten menar att många skyller 
på ekonomi, vilket endast är en dålig ursäkt då det finns ett antal åtgärder som går att göra 
utan att det krävs mycket pengar. Det första som bör ses över är de befintliga system. Hon 
menar att det första steget i optimering är att se till så att alla tekniska system har maximal 
verkan. Hur bra en fastighet än kan anses vara så finns det alltid möjlighet att optimera lite 
till. Vidare trycker hon på att vi alla har ett miljöansvar som måste beaktas då dagens situation 
är ohållbar.  
 
ÖBO 
Även om en energieffektiv åtgärd inte alltid visar sig i statistik och mätningar, så kan det ändå 
vara viktigt inför fortsatt miljövänligt arbete. Det går inte att alltid att räkna på minsta lilla 
åtgärd, för att se lönsamhet eller inte – utan ibland får företaget helt enkelt satsa på åtgärder 
som verkar positiva. När vi pratar om att företaget ibland måste satsa på miljövänliga 
investeringar även om det inte direkt går att se någon förtjänst i det, säger respondenterna ”Ja, 
enligt vissa kalkyler ska man inte ens göra investeringen”. De menar att ibland bör företag 
satsa på investeringarna ändå, men poängterar samtidigt att energieffektivisering till största 
delen måste vara lönsamt för att det ska gå ihop.  
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4.2.5 Har ni fått någon slags information från kommun/stat som skulle kunna  
påverka bolagets energiarbete?  
 
Akelius  
På Akelius ligger allt ansvar vad det gäller energieffektiva lösningar på Stefan Martinsson, 
därmed kunde vi tyvärr inte få något svar från Karlstadkontoret.  
 
KBAB 
Svaret på denna fråga framgår inte av intervjun, däremot kan det påpekas att de flesta bolag 
har god information. För KBAB:s del då allmännyttan och målet att gå i bräschen är starkt 
görs olika typer av energieffektiviserande investeringar oavsett om bidrag erhålls eller ej. 
Dessutom går kommunen in och till viss del finansierar KBAB:s investeringar (se föregående 
fråga). 
Riksbyggen 
Information om vad som händer i branschen är något som måste hållas koll på, och självklart 
får de som förvaltare mycket information om bidrag och dylikt, men det är inte alltid som alla 
uppfyller kraven för att få söka. Det som idag går att söka och som de vidarebefordrar till sina 
kunder är till exempel stöd för energieffektiva fönster, konvertering från elvärme och olja, 
källsorteringshus och solceller. För offentliga byggnader såsom skolor och universitet finns 
även stöd för andra typer av solenergi.  
 
ÖBO 
ÖBO är positivt inställda till den kommunala intresseorganisationen Önet, som är ett nätverk 
för energi i Örebro. På möten kommer representanter från olika företag där de tillsammans 
diskuterar energi- och miljöfrågor, såsom tvättstugor, solceller, bergvärme, individuell 
mätning, sopfrågor osv. ÖBO jobbar parallellt med Önet och anser att det är ett bra utbyte. 
Representanter träffas och alla som är intresserade av energi brukar komma. De kommunala 
bidrag som finns utnyttjar ÖBO i den mån det går. Exempelvis har företaget börjat titta på 
vindkraft efter det att staten kom med ett erbjudande.  
 
Det enda som har kommit från statens sida är egentligen energideklarationerna, vilket våra 
respondenter inte ser som något positivt. Det finns alldeles för många frågor och för lite 
riktlinjer för att arbetet med deklarationerna ska vara bra, i alla fall som det ser ut nu. Inom 
energigruppen jobbar de med att ta fram all slags information som kommer att behövas för 
deklarationerna.  
 
4.2.6 Vilka investeringskalkyler använder ni er av när det gäller energieffektiva 
åtgärder? – Tidsperiod? 
 
Akelius 
Då Akelius utför sina beräkningar ses inte på någon strikt återbetalningstid eftersom företaget 
har för avsikt att förvalta fastigheterna över en längre tid. Då vår respondent själv inte är 
särskilt insatt i just den ekonomiska biten kan han inte ge oss ett tydligt svar, men nämner att 
de givetvis ser till kostnaden och räknar på besparingar osv.  
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KBAB 
KBAB bedömer alla investeringar på samma grunder, genom de så kallade 
livscykelkalkylerna som beaktar både investeringens och fastighetens livslängd.  
 
Genom att betrakta investeringens livslängd, driftkostnader och grundinvestering, utslaget på 
fastighetens och därmed ägandets livslängd, går det att bedöma den totala kostnaden och 
därigenom se hur lönsamhetsbilden ser ut. Ofta står dock valet mellan olika produkter snarare 
än huruvida KBAB ska investera eller inte.  
 
Riksbyggen 
Payback-kalkyler är den vanligaste metod som används vid beräkning om investeringsbeslut. 
För en bostadsrättsförening måste återbetalningstiden oftast ned till 5 år för att det skall vara 
intressant för kunderna, det vill säga de privatpersoner som äger nyttjanderätter i byggnaden. 
Detta återigen för att privatpersonerna oftast inte har så mycket kunskap om den här typen av 
investeringar, vilket gör det är svårt att motivera större investeringar som lönar sig på längre 
sikt. Om återbetalningstiden är kortare än ett år så rekommenderar de investering direkt. Har 
de möjlighet enligt kontrakt genomför de åtgärden utan att blinka. Då Riksbyggen oftast inte 
har någon bestämmanderätt måste de beakta återbetalningstiden, annars går inte åtgärden att 
sälja in hos kunderna. Vid driftoptimering beaktas energisparande, men uteslutande ses till 
återbetalningstid. Vid en stor åtgärd känns det naturligt att en längre återbetalningsperiod 
accepteras, medan en återbetalning på några år kan vara väldigt mycket för en mindre åtgärd. 
 
ÖBO 
För större projekt används LCC-kalkyler. Vanligtvis räknas kalkylerna på runt 15 år, men de 
kan även vara på kortare tid.  
 
4.2.7 Tror du att det finns någon skillnad mellan allmännyttiga och privata 
fastighetsbolag när det gäller viljan och motivet att arbeta med 
energieffektivisering? 
 
Akelius 
Respondenten tror att skillnader mellan dessa typer av företag existerar, exempelvis så har 
kommunala bolag ögonen på sig och bör vara tidiga med bra investeringar. De har mer 
resurser samt mer kompetent personal att tillgå. Med detta i åtanke så kan det vara svårt att 
hålla jämna steg med utvecklingen i ett kommunalt bostadsbolag. Akelius satsar på att ”ligga i 
mitten”, det vill säga att inte vara först med idéerna men inte heller vara sist. Då kan man, 
enligt Akelius, vara nöjd och ingen kan klaga.  
 
KBAB 
Då kommunala bolag inte har samma lönsamhetsperspektiv, tror Willy att de olika typerna av 
bolag skiljer sig åt. Allmännyttiga fastighetsbolag har en buffert och en kommun som står 
bakom dem, och därför är de inte lika bundna till lönsamhet. Därmed inte sagt att de inte har 
ett uttalat avkastningskrav, för det har de enligt respondenten. KBABs ägare Karlstad 
Stadshus AB kräver en viss avkastning varje år, så i det avseendet är KBAB som vilket 
aktiebolag som helst i näringslivet. De har inte råd att göra dåliga affärer eller slarva med 
budget och prognoser för att sedan förlita sig på att kommunen backar upp dem med mer 
pengar. 
 



 27 

Vår respondent tror att det som skiljer KBAB från marknadens privata aktörer är att de privata 
bolagen inte alltid har lika lång horisont för sina investeringar som KBAB har, då KBAB 
tänker behålla sina fastigheter ”mellan vaggan och graven”, medan många privata bygger och 
köper hus i rent spekulationssyfte. Det vill säga för att avyttra när priset blivit högt nog. 
 
Riksbyggen 
Ja, allmännyttan har en större budget och möjlighet att se långsiktigt.  
 
ÖBO 
Ja. De tror att det är ganska stor skillnad mellan allmännyttiga och privata bolag. De privata 
kanske inte alltid är lika stora som de allmännyttiga och har inte lika stor kontroll på sig. Hon 
tror även att de privata är mer vinstdrivande och borde därför vara mer intresserade av 
energieffektivisering än vad de verkar vara, då hon anser att det går att spara pengar på det. 
Annars kan det vara så att energiprojekt i privata bolag inte blir av, eftersom det inte går ihop 
när de endast tänker på vinst – i form av pengar.  
 
4.2.8 Vad tror du skulle krävas för att ert företag skulle vara villigt att satsa mer 
på energieffektivisering?  
 
Akelius 
Då det oftast är pengarna som styr så skulle bidrag till fastighetsbolag som jobbar med 
energieffektivisering vara en bra idé, samt att det skulle vara lite lättare att få stöd då det i 
dagens läge mest är småhusägare som gynnas av de bidrag som nu finns att tillgå. Om Akelius 
skulle satsa mer på att energieffektivisera sina byggnader så bör det anställas fler personer i 
företaget. Mycket styrs dock centralt i Akelius, så det gäller att rätta sig efter huvudkontorets 
direktiv. Respondenten tror att de åtgärder t ex KBAB arbetar med kan bli aktuella även för 
Akelius i framtiden, men det läggs inte fokus på det just nu. 
 
KBAB 
Styrelsen har sagt att KBAB ska gå i bräschen. Finns inte teknik får den uppfinnas. John – 
KBAB:s egen uppfinnare – är den som har ansvaret för att ny teknik blir till. Hans arbete 
finansieras av statens energimyndighet. Individuell mätning sker via bredbandsnätet och 
tickar automatiskt upp på räkningen, så inga mellanhänder behöver användas. Datasystem 
visar sedan hur förbrukningen ser ut. Vattenmätning har varit den stora delen, där 20 % av 
fastigheterna använder sig av det här systemet, vilket har resulterat i en reducerad 
vattenförbrukning. Resterande fastigheter kommer så småningom även de att bli en del av det 
nya systemet. KBAB håller på att utveckla ny teknik då det inte är ekonomiskt försvarbart att 
fortsätta med den gamla mätaren, och ska sedan fortsätta installationerna av den nya 
vattenmätaren.  
 
Till sist på pekar vår respondent: ”Kom ihåg att man kan välja mellan att köpa energi eller 
välja att köpa energispar.” 
 
Riksbyggen 
Människor måste bli mer observanta på att det är driften som dels påverkar den totala 
kostnaden för fastigheten och dels är den stora miljöboven. En handfull föreningar är dock 
villiga att ta större investeringar med hänsyn till miljön, även då det inte alltid är ekonomiskt 
försvarbart. Dock rör det sig enbart om föreningar med mycket god ekonomi och ett stort 
intresse för den här typen av frågor.  
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ÖBO 
Respondenterna på ÖBO är inte entusiaster av bidrag, utan tycker istället att det är viktigt att 
frågan lyfts inom företaget, så att energigruppen känner att det är väsentligt arbete. Det har 
inte alltid funnits fokusering på energi och miljö inom ÖBO, men efter det att energigruppen 
tillsattes har det förändrats. Gruppen tycker bland annat att det vore intressant att få bygga 
vindkraftverk.  
 
 
4.3 Övriga aktörer  
 
4.3.1 Fortum 
För att bredda vår kunskap inom energifrågor har vi valt att föra diskussioner med andra 
aktörer på marknaden än just fastighetsbolag. Rickard Sundbaum, driftsingenjör och insatt i 
Fortums projekt Energihjälpen, är en av de personer vi intervjuat.  
 
De flesta insatser som stat och kommun bidrar med vad det gäller energieffektivisering verkar 
rikta sig mot småhus och därför bestämde vi oss för att kontakta ett energibolag för att se hur 
de resonerar i frågan. Vi ifrågasatte ovan nämna påstående och han menar att en trolig 
förklaring till det är att behovet av konvertering från eluppvärmning inte är lika stort för den 
kategorin då drygt 80 % av alla flerbostadshus i Sverige värms upp med fjärrvärme. Däremot 
finns det fortfarande ett stort antal småhus som värms upp med direktverkande el, vilket är 
något som bör minskas. Fortum anser, liksom både stat och kommun, att alla kan ändra sina 
vanor oavsett boende, det är därför viktigt att kommunicera både med småhusägare och 
lägenhetsinnehavare. Fortums bidrag till energidebatten är Energihjälpen, där de har utformat 
råd om hur energikostnaderna kan minskas oavsett boendeform. Rickard berättar att de även 
har några råd riktade direkt mot fastighetsägare. ”Enkla, generella åtgärder som lönar sig 
utan att kosta skjortan!”  
 
Vad det gäller råd för gemensamma utrymmen rekommenderar Fortum att vanliga glödlampor 
ska bytas ut mot lågenergilampor, då dessa endast drar en femtedel så mycket energi som en 
vanlig glödlampa. Det kan därför löna sig att byta ut all belysning i trapphus, hissar och andra 
gemensamma utrymmen. Belysningen bör även förses med timers eller närvarogivare i 
trapphus, förråd och liknande utrymmen. För att minska energin som går åt till uppvärmning 
bör fastighetsägare tänka över om alla gemensamma utrymmen verkligen måste vara 
uppvärmda och om trapphus måste vara lika varmt som lägenheterna. Tvättstugan förses 
förslagsvis med energisnåla tvättmaskiner, samt torktumlare som är energisnålare än torkskåp. 
Enligt Fortums energirådgivare kan en hel del energi sparas genom att kombinera 
energisparande åtgärder med tilläggsisolering. En stor del av värmeförlusterna går exempelvis 
ut via fönstren. Genom att byta fönster från traditionella 2-glas fönster till mer energieffektiva 
kan energiförlusten reduceras med två tredjedelar. Det innebär stora ekonomiska vinster.  
 
Exempel: Ett hus med 20 lägenheter förbrukar ungefär 300 MWh till uppvärmning. Förlusten 
genom fönstren är ungefär 20 %, det vill säga 60 MWh. Med moderna fönster blir alltså 
besparingen mellan 30-35 MWh per år, vilket motsvarar en summa om drygt 30 000 kronor 
om året. En fördel med minskade energiförluster via fönster är också att inomhusklimatet 
förbättras. 
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En annan åtgärd som energihjälpen rekommenderar, för att undvika värmeförluster, är att 
tilläggsisolera vinden. Det är dock viktigt att tänka på att dessutom täta vinden ordentligt så 
att inte fuktskador uppstår på grund av det kallare klimatet på vinden efter tilläggsisoleringen.  
När det kommer till uppvärmningen av byggnader nämner Rickard begreppet inreglering. Ett 
inreglerat värmesystem är enligt Energihjälpen den viktigaste åtgärden en fastighetsägare kan 
vidta. Inreglering handlar om att balansera värmefördelningen mellan lägenheter och rum så 
att det blir en jämn värme i hela huset. Genom inreglering kan också andra åtgärder, såsom 
fönsterbyte och vindsisolering, få full genomslagskraft. Utan inreglering riskerar de 
lägenheter nära värmecentralen att få för mycket värme medan de långt ifrån får för lite. 
Problemet är att termostaterna i lägenheter längre bort indikerar att de behöver mer värme, 
vilket gör att temperaturen i de första lägenheterna blir ännu högre. Som ett komplement till 
inregleringen kan så kallade termostatventiler installeras i byggnaden. Ventilerna bromsar 
värmetillförseln när temperaturen i rummet är tillräcklig, vilket kan spara en hel del energi.   
 
4.3.2 AEJ RE Consulting 
Efter att vi gjort klart alla våra intervjuer blev vi nyfikna på frågan huruvida energieffektiva 
åtgärder på en fastighet kan påverka dess marknadsvärde, och kontaktade fastighetsvärderare 
Alf E Johansson för en diskussion. Där det mesta vi diskuterat är i en balanserad marknad 
(jämnt utbud och efterfrågan) och till en stabil ränta.  
 
Respondenten inleder med att förklara att då energieffektiva åtgärder utförs på en fastighet, 
sänks dennes driftskostnader, vilket fastighetsägaren givetvis tjänar på. Alla typer av 
investeringar som förbättrar driftskostnaden ger ett bättre driftnetto (= hyra – drift och 
underhåll). Driftnettot divideras sedan med direktavkastningen för att få fram 
marknadsvärdet. Om investeringen ger ett bättre driftnetto så påverkas marknadsvärdet. Alf 
poängterar dock att det finns fler faktorer som spelar in på fastighetsmarknaden för att ett 
marknadsvärde skall öka. Är det för tillfället stort utbud av liknande fastigheter har 
fastighetens skick större betydelse än när det är litet utbud och stort efterfrågetryck. En del 
investerare har satt i system att köpa fastigheter med utvecklingspotential, och sedan förädla 
dessa genom att förbättra driftnettot. I första hand söker de fastigheter där möjlighet finns att 
utföra energibesparande åtgärder och sänka vakansen. 
 
Att balansera driftnettot är något som är mest intressant i industrifastigheter. Det ska synas att 
driftnettot har förbättrats eller vara tydligt att det går att förbättra, för att höja marknadsvärdet. 
Åtgärder som att byta tak, väggar med mera, påverkar vanligtvis inte marknadsvärdet med 
mer än ungefär halva investeringen eftersom åtgärderna inte är hyreshöjande.   
 
För att få marknadsvärdet att stiga bör det satsas på investeringar med kort återbetalningstid, 
då det blir ett större riskpåslag för investeringar med lång återbetalningstid eftersom 
osäkerheten ökar med tiden. Kort sagt är en kort återbetalningstid i förhållande till 
fastighetens livslängd bra. Den tekniska livslängden för en byggnad beräknas ligga 
någonstans mellan 40-50 år, medan den ekonomiska livslängden kan vara mellan 10-15 år 
innan det krävs reinvestering och hyresgästanpassning. Efter en period på 10-15 år behöver 
till exempel kontorslokaler underhållas och rustas upp för att hålla sig fräscha och attraktiva 
på marknaden. Behovet förändras över tiden, och därför är en kort återbetalningstid ett plus. 
 
De energieffektiva åtgärder fastighetsägare verkar vara mest benägna att utföra är enligt 
respondenten byte från elvärme eller oljebaserad uppvärmning till någon form av värmepump, 
exempelvis bergvärme. En del fönsterbyten utförs också, men inte så mycket mer.  
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Om dessa energieffektiva fastigheter, med lägre driftskostnad, blir mer motståndskraftiga mot 
marknadens svängningar vad det gäller t ex energipriser, är väldigt svårt att bedöma. Det 
beror helt på livscyklerna på marknaden. Vid ett litet utbud och stor efterfrågan torde det inte 
vara lika intressant med redan effektiviserade fastigheter, då vill köparna helt enkelt bara åt de 
objekt som finns. Om utbudet däremot är stort, och efterfrågan mindre, blir energieffektiva 
fastigheter helt plötsligt mer intressanta, då fastighetens skick är av större betydelse.  
 
Till sist glider diskussionen in på en faktor som har stor påverkan på de flesta husköp, för att 
inte säga alla. Nämligen räntan. Respondenten förklarar att det är mycket psykologiska 
faktorer som styr marknaden, så som förväntningar. Reporäntans prognoser ändras hela tiden 
och som han uttrycker det; ”det enda man vet med sådana prognoser är att de inte kommer att 
stämma”. 
 
 
4.4 Kommentarer 
Vad det gäller intervjun med Akelius, försvårades den något av att respondenten, Roger Tång, 
förmodligen inte var rätt person att prata med, om vi fått välja från hela företaget. Då Akelius 
är ett stort, centralstyrt bolag, med den energiansvariga för region Väst (där Karlstad ingår) 
stationerad i Göteborg, ställde Roger upp och svarade på det han kunde. Vi tror dock att 
intervjun hade blivit mer givande med en respondent som varit mer insatt i ämnet. 
 
På KBAB var det meningen att vi skulle få en intervju med Anders Björbole. Då vi anlände 
till intervjun visade det sig att Anders blivit sjuk och vi fick i stället intervjua hans kollega, 
Willy. Willy var till enorm hjälp för vår undersökning och visade ett brinnande intresse för 
frågan. Vi kan dock inte sluta undra om undersökningen skulle ha blivit ännu bättre om vi fått 
prata med personen som egentligen var tilldelad uppdraget. Det med anledning av att den 
tilltänkta respondenten arbetar praktiskt, som ”energijägare” med just den här typen av frågor.  
 
Under intervjun med Åsa och Anders på ÖBO framgick att bolaget tidigare haft problem att 
organisera ett bra och fungerande arbete inom miljö- och energifrågor. I och med 
energigruppens start år 2005 har redan flera nya åtgärder utförts och det känns som om att 
bolaget, tack vare kunniga och engagerade medarbetare, är på väg åt rätt håll. Åsa och Anders 
är intresserade av att utbyta kunskaper och erfarenheter, och så länge ÖBOs ledning lyssnar 
och visar intresse för nya energieffektiva investeringar, tror vi att bolaget kan göra ännu mer 
för miljön i Sverige.   
 
I och med att bandspelaren som vi hade tänkt använda vid intervjuerna inte fungerade, 
antecknade vi, som sagt, för hand. Respondenterna visade förståelse för att de fick upprepa 
vissa svar, så att vi verkligen skulle få med allt under intervjuerna. Förutom ÖBO kontaktade 
vi fler fastighetsbolag i Örebro, men dels på grund av tidsbrist och dels att en del företag inte 
tyckte att de hade något meningsfullt att svara, fick vi tyvärr många nej. Det vi upplevde som 
negativt med samtliga intervjuer med fastighetsbolagen var att respondenterna hade svårt för 
frågor rörande just den ekonomiska biten. Det blev istället en hel del diskussioner om miljö. 
Ett bolags ekonomi och vinstintresse i frågan om energieffektivisering hör visserligen ihop 
med miljöaspekterna, men då vi avser att göra ett företagsekonomiskt arbete hade det varit 
fördelaktigt om empirin kunnat lyfta fram det praktiska investeringsarbetet i större grad. En 
möjlighet kan även vara att respondenterna mycket väl var insatta i den ekonomiska biten, 
men valde att ge svävande svar då ekonomi alltid är en känslig fråga. 
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5. Analys  
Vi har nu kommit fram till den punkt då det är dags att knyta samman empiri och teori. I 
följande kapitel kommer vi därför att analysera den information vi fått fram för att kunna 
besvara våra frågeställningar. 
 
Syftet med uppsatsen var i första hand att nå en djupare förståelse för hur fastighetsbolag i 
praktiken resonerar kring energieffektivisering. Utifrån en diskussion hoppades vi också få 
svar på hur lönsamhet bedöms och vilka faktorer som vägs in då beslut fattas. För att nå en 
förståelse är det viktigt att tillåta ny information och ha ett öppet förhållningssätt under 
undersökningen (Jacobsen 2002). En ytterligare förutsättning för att faktiskt nå en förståelse 
och inte bara försöka besvara en förutfattad tes, är objektivitet och insikt i metodens inverkan 
på resultatet (Jacobsen 2002). När vi påbörjade arbetet med uppsatsen ansåg vi att vi var 
objektiva. Vi fäste stor vikt vid att hålla våra personliga åsikter åt sidan, just för att företagen 
skulle få en möjlighet att lära oss hur verkligheten ser ut. Nu i efterhand kan det konstateras 
att vi hade en förutfattad mening som genomsyrade vår inställning innan empiri började 
samlas in, nämligen vad energieffektivisering faktisk representerade. Vi stirrade oss blinda på 
stora och påkostade investeringar och tog därför lite för givet att företag var negativa till 
effektivisering. Ganska snart insåg vi dock att energieffektivisering inte bara handlar om 
investeringar för miljonbelopp, utan att utnyttja fastighetens tekniska system och 
förutsättningar på maximalt sätt. Varje liten effektiviseringsåtgärd är ett steg i rätt riktning 
oavsett om det görs ur ett miljö- eller lönsamhetsperspektiv (Løgstrup 1994). I följande 
kapitel kommer vi att presentera resultatet utifrån de problemställningar vi haft till avsikt att 
besvara med vårt arbete.  
 
� Hur definieras energieffektivisering av aktörerna? 
� Vilka åtgärder är aktuella med hänsyn till kostnad och befintlig teknik?  
� Hur bedömer aktörerna energieffektivisering som investering? 
� Vilka kalkyler används vid beslutsfattande? 
� Finns det övriga faktorer, utöver lönsamhetskalkylen, som påverkar investeringsbeslutet? 
� Är det någon skillnad på kommunala och privata bolags attityd och agerande?  
� Påverkar energieffektivisering fastighetens marknadsvärde? 
 
 
5.1 Hur definieras energieffektivisering? 
I en tidigare studie (Bergmasth & Strid 2004), definieras energieffektivisering utifrån 
begreppet energitjänster. Med energitjänst menas en tjänst som köps av fastighetsägaren från 
ett bolag som specialiserat sig på att bedöma fastigheters energiförbrukning samt ta fram 
konkreta åtgärdsförslag för energieffektivisering (Bergmasth & Strid 2004). Studien delar in 
energitjänster i indirekta och direkta energitjänster, där de indirekta tjänsterna enbart avser råd 
och tips om hur fastighetens energiförbrukning kan effektiviseras. De direkta energitjänsterna 
däremot omfattar det våra respondenter diskuterat som energieffektivisering, nämligen 
genomförandet av praktiska åtgärder i syfte att minska en fastighets energiförbrukning. 
Beroende på om fastighetsägaren har kortsiktiga eller långsiktiga mål föreslås och genomförs 
olika åtgärder (Bergmasth & Strid 2004). Energieffektivisering kan således definieras som en 
åtgärd i syfte att minska en fastighets energiförbrukning. Huruvida åtgärden avser kortsiktiga 
eller långsiktiga mål torde här vara av mindre betydelse. Det viktiga är att den faktiska 
förbrukningen minskar, vilket på sikt även kan åstadkommas genom att välja energieffektiva 
alternativ och modern teknik vid det sedvanliga underhållet (Persson 2002). 
 



 32 

5.2 Vilka åtgärder är aktuella med hänsyn till kostnad och befintlig teknik?  
Under arbetets gång och under våra intervjuer diskuterades olika åtgärder och deras 
lämplighet. Det konstaterade då att tyngdpunkten bör ligga på att effektivisera befintliga 
byggnader, då 90 % av det beståndet vi kommer att ha om 20 år redan är byggt (Persson 
2002). Olika fastigheter har visserligen olika behov och förbrukning4, men generellt finns 
vissa åtgärder som är värda att utvärdera då fastighetsägare vill minska energiförbrukningen.  
 
5.2.1 Fönsterbyte 
Den stora energiboven vad det gäller byggnadens klimatskärm är fönstren. Genom att byta ut 
äldre fönster mot nya med lägre u-värde5, kan enligt Fortum så mycket som två tredjedelar av 
energiförlusten minskas. Problemet med energisnåla fönster är dock att de är förhållandevis 
dyra jämfört med vanliga 2-glas fönster. Enligt Riksbyggen är det därför inte alltid 
ekonomiskt försvarbart att byta till energisnåla fönster. Vilket de bland annat grundar i att 
återbetalningstiden kan vara så lång som 15-20 år. På grund av den långa återbetalningstiden 
menar de att den här typen av åtgärd därför inte intressant för en bostadsrättsförening eller för 
en fastighetsägare utan långsiktig förvaltningsplan.  
 
5.2.2 Inomhustemperatur 
I samtalet med Fortum påpekas att en enkel och ofta förbisedd åtgärd i sammanhanget är 
inomhustemperaturen. De förklarar att en sänkning av inomhustemperaturen med en grad kan 
ge upp till 800 kWh i energibesparing per år, utan att inomhuskomforten påverkas. Att sänka 
inomhustemperaturen torde vara en åtgärd som inte kostar mer än det sedvanliga underhållet 
och därför är enkelt att utföra. Varför det inte tycks ske i större utsträckning beror sannolikt på 
okunskap, och tron att allt som görs med inomhusklimatet påverkar de boende negativt. Enligt 
Riksbyggen är väl fungerande system en förutsättning för sänkt energikostnad utan att 
påverka inomhuskomforten. Det indikerar på att sänkt inomhustemperatur i kombination med 
bättre termostater och väl fungerande system inte bör ge någon förändring alls på 
inomhuskomforten. Något som även kan påverka temperaturen inomhus är huruvida 
hyresgästen eller fastighetsägaren betalar för värmen. I de fall när hyresgästen själv betalar för 
förbrukningen, och ser hur mycket det kostar, är det troligt att de sänker värmen i lägenheten 
för att kunna spara pengar. ÖBO nämner i intervjun att för de lägenheter som bolaget har bytt 
till separat räkning för värme har förbrukningarna blivit lägre.  
 
5.2.3 Gemensamma utrymmen 
Gemensamma utrymmen i ett hyreshus används inte på samma sätt som lägenheterna och 
därför finns det, enligt Fortum, fler åtgärder som fastighetsägaren kan tänka på. 
Rekommendationer är bland annat att byta ut glödlampor till lågenergilampor. I och med att 
det finns mycket belysning i olika gemensamma utrymmen kan det verkligen löna sig att byta 
ut lamporna. Belysningen kan även förses med timers eller så kallad närvarogivare i trapphus, 
förråd och liknande utrymmen. Vad det gäller uppvärmningen, menar Fortum, att 
fastighetsägare bör tänka över om alla gemensamma utrymmen verkligen måste vara 
uppvärmda och om trapphus måste vara lika varma som lägenheterna. Liksom Fortum menar 
också KBAB att en effektiv och enkel åtgärd är att använda energisnåla tvättmaskiner samt 
torktumlare istället för de föråldrade maskiner som idag syns i många tvättstugor.  
 
 

                                                
 
5 U-värde är en så kallad värmegenomgångskoefficient och ger en definition på hur stor värmeförlusten genom 
fönstret är. (Petersson 2004) 
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5.2.4 Engreppsblandare  
Som vi tidigare nämnde går i genomsnitt drygt 20 % av ett hushålls energikostnader till 
uppvärmning av varmvatten. Enligt Persson (2002) kan ett byte från en tvågreppsblandare till 
en ”resurseffektiv engreppsblandare” minska energiförbrukningen med ca 700 kWh per 
hushåll. Genom energimyndighetens teknikupphandling som påbörjades år 2000 togs en ny 
energieffektiv blandare fram, (Energimyndigheten 2006b). Blandaren, som utvecklats av AB 
Gustavsberg, finns för både dusch och tvättställ och förväntas bli standard för alla företag 
under år 2007. Blandaren är energieffektiv genom att den inte automatiskt stannar i 
varmvattenläge, utan går tillbaka till kallt vatten. Användaren måste således hålla kvar 
handtaget i varmt läge för att få riktigt varmt vatten. Genom att handtaget går tillbaka 
automatiskt undviks slöseri med varmvatten vid de tillfällen då det inte gör någon skillnad om 
vattnet är kallt eller varmt (Energimyndigheten 2006b). Enligt rapporten kan ett mindre 
hushåll spara upp till 1000 kWh per år, vilket motsvarar cirka 9 200 kronor under 
brukningstiden, förutsatt en livslängd på 15 år och en realränta om fyra procent för 
investeringen. Ett större hushåll med en varmvattenförbrukning om 5 000 kWh per år kan 
spara upp till 1 600 kWh, vilket med samma förutsättningar motsvarar en sammanlagd 
besparing om 15 800 kr på 15 år (Energimyndigheten 2006b). Om samtliga hushåll i Sverige 
bytte till denna typ av blandare skulle det innebära en sänkning med 4 TWh 
(Energimyndigheten 2006b). 
 
5.2.5 Ventilation 
Ett dåligt underhållet ventilationssystem kan bidra till en avsevärd skillnad i energiåtgång 
jämfört med ett som underhålls korrekt. Genom att underhålla ventilationssystemet och 
anpassa dess effekt efter den verksamhet som bedrivs i lokalen kan flera kWh sparas. Det går 
även att utnyttja ventilationssystemet för att återvinna den varmluft som finns i frånluften för 
uppvärmning av tilluft. Det sker genom så kallade FTX-system (Hjertén et al 1996). Systemet 
tar vara på den värme som finns i returluften för att värma upp tilluft via till en värmeväxlare. 
ÖBO anser att en stor del av energieffektiviseringsarbetet handlar om att åtgärda de befintliga 
systemen. Bolaget använder sig bland annat av luftvärmepumpar, FTX-system, för att 
återvinna frånluften.  
 
5.2.6 Energisnåla hushållsmaskiner 
Fortum påpekar att energisnåla tvättmaskiner och hushållsapparater i lägenheter och 
gemensamma utrymmen inte bara ger mindre utsläpp utan också kan göra stor skillnad på 
energikostnaden. KBAB håller med och har i vissa av sina fastigheter gått ett steg längre. 
Genom att ha installerat särskilda mätare i sina tvättstugor, får varje hyresgäst själv få stå för 
sina tvättkostnader, vilket har visat sig minska den totala energiförbrukningen. Det bekräftar 
att hyresgäster generellt blir mer medvetna om sin förbrukning då den specificeras på 
hyresavin (Sundqvist och Allansson 2006). Numer energiklassas alla diskmaskiner, 
tvättmaskiner, torktumlare, kylskåp samt frys, på en skala från G till A (Energimyndigheten 
2006b). För kyl och frys går energimärkningen ända upp till energiklass A++, vilket i dag är 
den högsta klassificeringen och därmed också det mest energieffektiva alternativet. En ny kyl 
eller frys i energiklass A++ drar endast en tredjedel av en kyl som är 15 år gammal 
(Energimyndigheten 2006b). I ett flerbostadshus kan det därför löna sig att se över alla 
hushållsmaskiner och eventuellt byta ut dessa. (Energimyndigheten 2006b) 
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5.2.7 Individuell mätning  
Den teknik som idag finns på marknaden för individuell mätning av vatten kostar enligt 
KBAB ca 15 000 kronor. Den tekniken är dock gammal och svår att installera på många 
ställen. KBAB som idag har individuell mätning för 20 % av sina hyresgäster menar därför att 
det inte är ekonomiskt försvarbart att fortsätta arbetet med 100 % förrän en ny modern 
mätutrustning utvecklats. Enligt en tidigare studie av Sundqvist & Allansson (2006) påpekas 
dock att Energimyndigheten avråder fastighetsbolag från att använda individuell mätning i 
syfte att minska energiförbrukningen. Istället bör det ses som ett mervärde för hyresgästen att 
själv kunna råda över sina kostnader istället för den klassiska metoden där den totala 
förbrukningen för hela fastigheten slås ut per kvadratmeter.  
 
 
5.3  Investeringsbeslut 
Då företag fattar beslut om investering finns förutom lönsamhetsperspektivet en mängd 
faktorer som kan och bör beaktas. Vad det gäller energieffektiviserande åtgärder menar 
respondenten på AEJ RE Consulting, att de jämställs med vilken annan förädlingsåtgärd som 
helst. Det innebär att alla åtgärder bedöms lika, oavsett marknadens förväntningar (Peter et al 
1999), vad det gäller de sedvanliga riktvärdena för investeringar. Det handlar om 
direktavkastning, kassaflöden, förändring i driftnetto, risk samt återbetalningstid beroende på 
vilken typ av lönsamhetskalkyl det aktuella företaget brukar (Brealey et al 2004).   
 
5.3.1 Investeringskalkyler  
Investeringskalkyler används i första hand för att ge en bild av framtida intäkter och kostnader 
(Sundqvist och Allansson 2006). Vidare konstateras att kalkyler varierar beroende på vilket 
mål företaget har med investeringen samt om företaget har långsiktiga eller kortsiktiga 
perspektiv. Studien diskuterar vidare att LCC-kalkyler kan vara lämpliga och att payoff- 
kalkylen är en enklare variant av dessa. Den företagsekonomiska litteraturen betonar dock 
vikten av att nuvärdesberäkna och bedöma varje investering individuellt för att uppnå ett så 
korrekt resultat som möjligt i sin analys (Brealey et al 2004). Därav är det ur ett 
företagsekonomiskt perspektiv förkastligt att återbetalningstiden tycks vara av så stor 
betydelse hos många bolag som både vår empiriska studie och tidigare studier tycks peka på.  
 
LCC-kalkylens svaghet är att den inte tar hänsyn till positiva kassaflöden och eventuella 
restvärden (Andersson och Nordström 2005). Den grundar sig endast på 
anskaffningskostnaden och nuvärdet av drift- och underhållskostnader (Andersson och 
Nordström 2005). Kalkylen säger på så vis ingenting om hur lönsam investeringen faktisk är, 
även om avkastningskravet indirekt beaktas vid diskonteringen av de framtida 
kostnadsposterna. Problemet är dock inte att den här typen av kalkyler används, så länge de 
inte används som beslutsunderlag för investering. Jämförs investeringar enbart utifrån LCC-
kalkyler kommer nämligen beslutet enbart att grunda sig på hur mycket de olika alternativen 
kostar i drift och underhåll, men inte på vilken besparing eller intäktsökning de ger. Precis 
som payback-kalkylerna ger det missvisande resultat. För att erhålla ett korrekt 
beslutsunderlag för investering måste fler faktorer beaktas (Brealey et al 2004). Det finns 
dock varianter av LCC-kalkyler som även beaktar intäktssidan (Carlsson 2006). En 
kombination av dessa två varianter torde därför bli mycket lik en nuvärdesberäkning där alla 
kassaflöden som uppstår till följd av investeringen beaktas. Syftet med LCC-kalkylen är att få 
en helhetsbild av de totala drifts- och underhållskostnaderna under byggnadens livslängd 
(Carlsson 2006). Vilket aktualiserar en mängd frågeställningar som sänker kalkylens 
tillförlitlighet: 
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• Hur beaktas teknikutvecklingen, nya moderna lösningar och eventuellt produktbortfall 
på marknaden? 

• Är det rimligt att göra kalkyler på längre tid än tio då det berör tekniska lösningar? 
• Hur kan bolaget veta vad en ny apparat kostar efter 20, 25 och 50 år? 

 
Även om alla kostnadsposter nuvärdesberäknas återstår alltså problematiken med att försöka 
bedöma underhållskostnader som ligger 10, 20 och till och med 50 år fram i tiden. Oavsett hur 
bra kalkyler som tas fram, är det omöjligt att förutspå den tekniska utvecklingen under ett så 
långt tidsperspektiv som en byggnads livslängd. Även om kostnader och bedömningar 
indexuppräknas och diskonteras kommer kalkylens osäkerhet vara mycket hög. Utgår bolaget 
istället ifrån investeringens livslängd blir tidsperspektivet kortare och den bedömning som 
görs av marknad och framtida kassaflöden kan därför göras med större tillförlitlighet.  
 
5.3.2 Övriga beslutskriterier 
Med utgångspunkt i vår empiriska studie är det svårt att dra några slutsatser om vilka faktorer, 
utöver lönsamhetskalkylerna, som ligger till grund för bolagens slutliga investeringsbeslut. 
Det som framkom i undersökningen var att återbetalningstiden anses vara en intressant faktor, 
men ses ofta, i de kommunala bolagen, inte vara av avgörande betydelse då ett slutligt beslut 
ska tas. De kommunala bolagens investeringsbeslut kan ofta motiveras med allmännyttan och 
strävan efter ett bra boende åt alla. Under intervjun med ÖBO framkom dock att kort 
återbetalningstid alltid är positivt, men de trycker samtidigt på att kalkyler inte alltid speglar 
verkligheten. Utifrån våra studier finns det dock vissa faktorer utöver lönsamhetskalkylen 
som kan antas påverka beslutet: 
 

• Alternativa förädlingsåtgärder. Vid värdering av fastigheter är det i första hand 
intäktsposterna som är intressant (Carlsson och Ek 2006). Drifts- och 
underhållskostnader varierar beroende på förvaltning och organisation. Därav är det 
också mer attraktivt att öka intäkterna, framförallt om en avyttring är aktuell.  

• Marknadsföring. Det första steget mot effektiv marknadsföring är att lära känna 
målgruppen och anpassa sitt agerande efter de framtida förväntningarna. Därigenom kan 
bolaget leva upp till de kommande kraven och möta sina kunder. Beroende på hur 
företaget vill marknadsföra sig kommer det att välja olika investeringar. Akelius 
föredrar att ”ligga någonstans i mitten” medan KBAB däremot har en starkt vilja att vara 
först och visa vägen. Deras olika vision syns också i deras val av åtgärder (se kap 4.2.2).   

• Bolagets organisation och medarbetarnas betydelse i bolagets beslut.   
• Statliga investeringsstöd. Trots att det i dagsläget finns ett gemensamt internationellt 

intresse tack vare Kyotoprotokollet (Holm 2003), och det faktum att Sverige har satt upp 
16 tydliga miljömål att arbeta för (Miljömålsportalen 2006), är både information och 
stöd till fastighetsbolag bristfälligt. I empirin framgår att investeringsstöd ges för vissa 
åtgärder, som till exempel konvertering från elvärme och installation av solceller. 
Problemet är att bidragen ofta är komplicerade att söka samt kräver vissa 
förutsättningar. Dessutom är information från stat och kommun i mångt och mycket 
bristfällig, och under intervjun med Riksbyggen poängterade respondenten att det är upp 
till var och en att själv vara aktiv och hålla sig uppdaterad. Med hänsyn till att många 
bolag tackade nej till att ställa upp i vår intervju på grund av att de inte ansåg frågan 
relevant verkar den metoden inte fungera så bra.  Utifrån empirin framgår också att 
bättre information och ökade investeringsstöd skulle kunna fungera som en motivering 
till att investera mer och större. De kommunala bolagen tycks inte fästa lika stor vikt vid 
dessa som de privata, vilket kan ha sin förklaring i att de kommunala bolagen har ett 
krav på sig om att föregå med gott exempel.  
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5.4  Skillnad mellan kommunala och privata bolag? 
Utifrån den empiriska studien framkom att skillnaden mellan privata bolag och kommunala 
bolag är motivet med ägandet. Kommunala bolag är inte vinstmaximerare i samma 
utsträckning som de privata bolagen. Både KBAB och ÖBO nämner allmännyttan, och 
KBAB har ett uttalat önskemål om att gå i bräschen och visa vägen för en miljömedvetnare 
fastighetsbransch. De menar att det går att ta hänsyn till miljön med den teknik som finns på 
marknaden idag, bara bolaget är villigt att tänja gränser och vara innovativt. Trots deras 
allmännyttiga mål har de dock krav på sig att gå med vinst. Kommunerna runt om i landet har 
ett ansvar att beakta de 16 miljömålen och uppmuntra till energieffektivisering. I och med det 
ansvaret tycks de kommunala bolagen besitta både bättre information och bättre kompetens än 
de privata bolagen.    
 
 
5.5  Energieffektivisering och marknadsvärde 
Vi har tidigare i analysen konstaterat att energieffektiviserande åtgärder bedöms som en 
förädling. I diskussionen med Alf E Johansson framkommer att investerare ofta söker efter 
fastigheter med förädlingspotential, vilket indikerar på att fastigheter, där det finns möjlighet 
att sänka energiförbrukningen innebär ett mervärde. Förutsättningen för att den tesen ska gälla 
är att åtgärden för att sänka energiförbrukningen och därmed också driftskostnaden inte 
medför en allt för stor investering.  
 
I en tidigare studie av Carlsson och Ek (2006) diskuteras på sidan 12 värdering av 
hyresfastigheter och vilka faktorer som påverkar marknadsvärdet. De skriver att 
”Det gäller att ta reda på hyresintäkter, kontraktens löptider, vakansgrader och prognoser 
inför framtida hyresutveckling. Lite längre ner på skalan kommer drift och 
underhållskostnader, aktuellt underhållsbehov och aktuell belåning. En undersökning av en 
fastighets förädlingspotential kan också vara på sin plats då eventuella restriktioner eller 
outnyttjade byggrätter kan påverka värdet.” Citatet speglar vilka aspekter investerare ser till 
vid värdering inför ett köp och ger uttryck för att det i första hand är en intäktsökning som 
eftersträvas och styrker också det som framkom under diskussionen med Alf E Johansson. För 
att energieffektivisering ska höja marknadsvärdet krävs alltså mer än bara minskade 
driftskostnader, det krävs en besparing och ett mervärde som ger avkastning vid avyttring.  
 
Alf E Johansson påpekar att investerare6 ofta ser efter vilka förädlingsmöjligheter som finns. 
Förädling ger uteslutande alltid ett mervärde då fastigheten sedermera ska avyttras. Vanliga 
förädlingsåtgärder är till exempel åtgärder att minska vakanser eller att höja avgifter och som 
nämnts ovan är det intäktsökningar som värderas högst. Driftnettot kan dock minskas genom 
att minska driftskostnaderna genom energieffektivisering. Då driftnettot blir lägre blir också 
överskottet större, vilket generellt ger fastigheten ett högre marknadsvärde, förutsatt att 
marknaden är balanserad. I och med att risken ökar med tiden, anser många investerare att en 
återbetalningstid på mer än fem år är alldeles för långt. Det leder till att investeringar som 
tilläggsisolering, individuell mätning av värme och vatten, eller byte till energieffektiva 
fönster med en återbetalningstid på upp till 20 år, är ointressanta. Även om investeringen står 
sig över tiden är det oklart vad som händer med marknaden och med fastigheten. Vad händer 
till exempel om marknaden svänger och området blir mindre attraktivt, eller att det kommer 
kommunala beslut om bebyggelse?  

                                                
6 Med investerare menas i huvudsak både fastighetsbolag och privata fastighetsägare.  
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Av den anledningen undviks ofta den här typen av långsiktiga investeringar. Även om de kan 
vara mycket lönsamma finns inte benägenheten att vänta så länge. Argumentet kan tyckas 
väldigt vagt, då en ökad medvetenhet hos konsumenten ger större efterfrågan. Ett växande 
miljömedvetande på marknaden torde indikera på att energieffektiviseringen är lönsam. 
 
I en balanserad marknad är det alltid positivt med åtgärder som innebär ett minskat driftnetto. 
Vanligast tycks mindre investeringar vara, eller investeringar som minskar fastighetens 
elberoende. De stigande elpriserna och fluktuationerna på energimarknaden gör det lönsamt, 
då en annan typ av uppvärmning stabiliserar driftskostnaderna. Ett minskat elberoende 
innebär en säkerhet mot framtida prisstegringar och innebär också att en köpare är villig att 
betala ett mycket högre pris än vad de annars gjort. 
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6. Slutsats 
I följande kapitel redovisar vi de slutsatser vi kommit fram till under arbetets gång. Kapitlet 
kan på sägas vara en sammanvägning av både syfte, empiri, teori och analys.  
 
Energieffektivisering definieras som ett samlingsnamn för olika typer av åtgärder utförda i 
syfte att minska en fastighets energiförbrukning. Samtliga respondenter i vår undersökning 
var positivt inställda och tycktes ha bra koll på vad energieffektivisering innebär i praktiken. 
Det bör dock poängteras att många bolag tackade nej till intervju med hänvisning till att de 
inte hade kompetens inom området, vilket kan vara en indikation på att många bolag inte 
uppfattat vad energieffektivisering kan göra för bolaget. Det är också en indikation på att 
många företag inte gör någon skillnad på energieffektiviserande åtgärder och övriga 
förädlingsalternativ. Det faktum att det inte görs någon skillnad på energieffektiviserande 
åtgärder och övriga förädlingsåtgärder är ett resultat av dåligt informationsflöde, oförmåga att 
avläsa marknadens utveckling och låg kompetens vad det gäller investeringskalkyler.   
 
En del av vårt syfte med uppsatsen var att förstå hur investeringar bedöms och vilka faktorer 
som påverkar det slutgiltiga beslutet. I den empiriska studien framkom att alla bolag 
åtminstone beaktar återbetalningstiden oavsett om de har kortsiktiga eller långsiktiga mål. 
Nedan har vi sammanfattat de slutsatser vi i analysen kommit fram till.   
 

• Det råder informationsbrist, allt för få tycks vara medvetna om vikten av 
energieffektivisering och dess fördelar. 

 
• Företag gör ingen större skillnad på olika typer av förädlingsalternativ. Det kan starkt 

ifrågasättas då energifrågan är mycket uppmärksammad.  
 
• Marknaden fäster för stor tilltro till återbetalningstid. Kan vara en indikation på att det 

behövs mer och bättre information ute på företagen om både investeringar och korrekta 
beräkningar.  

 
• En effektiviserande åtgärd minskar driftnettot, vilket ger ett större överskott. Det ger i 

sin tur ett högre marknadsvärde. Även om en energieffektivisering minskar driftnettot 
behöver den dock inte vara mer lönsam än någon annan förädlingsåtgärd. Det framkom 
under intervjun med Alf E Johansson samt enligt den tidigare studien av Carlsson och 
Ek (2006), att intäktsökningar ofta är mer eftersträvansvärda.  

 
• Enligt de båda kommunala bolagen bedöms lönsamhet inte bara utifrån 

återbetalningstid. Mer vanligt är det att kostnadsbedömningar görs utifrån fastighetens 
livslängd, utifrån så kallade livscykelkalkyler.  

 
• Kommunala bolag spelar efter samma regler som privata bolag i näringslivet, skillnaden 

är att de har olika mål. Privata bolag har en mer vinstmaximerande inställning medan de 
kommunala bolagen gärna går i bräschen med allmännytta och miljö som prioriteringar.  
 

• Faktorer som påverkar långsiktiga investeringsbeslut grundar sig i bolagets mål, till 
exempel lönsamhet, återbetalningstid, förändring av marknadsvärde och teknisk 
livslängd. 
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• Med hänsyn till den växande miljödebatten, torde också intresset bli större. Slutsatsen av 
det blir att investeringar i energi och miljö är lönsamt, oavsett återbetalningstid.   

 
Med striktare lagstiftning och ökade investeringsbidrag skulle staten kunna öka intresset för 
att även göra större investeringar. Då bolag slipper lägga ut hela investeringskostnaden kan 
även återbetalningstid och risk minskas och på så sätt skulle investeringen bli mer intressant.  
Målet mot ökad energieffektivisering och energisnåla hus är en långsam process som måste 
beaktas i ett helhetsperspektiv där både marknad, förväntningar samt forskning och utveckling 
måste beaktas. Med hänsyn till det som framkom i empirin kan det därför behövas en 
kraftansträngning från statligt och kommunalt håll om något ska hända. Det innefattar inte 
bara striktare lagstiftning och utökade investeringsstöd utan också mer och bättre information 
om sambandet mellan miljö, energi och fastigheten.  
 
Med hänsyn till marknadens växande intresse för miljö- och energifrågor torde det kunna 
skönjas en växande trend där ökad medvetenhet och miljövänligt tänkande står i fokus. Att 
fler bolag inte uppmärksammat det är förundransvärt. Även om återbetalningstiden är längre 
än önskvärt, leder en energieffektivisering alltid till minskade kostnader. Därmed är det alltid 
lönsamt att energieffektivisera. Genom energieffektivisering får företaget också en chans att 
möta omvärldens krav på miljötänkande i ett tidigt skede. Vilket är en mycket viktig aspekt av 
ett bolags överlevnad, då god framförhållning är a och o i strävan efter fler marknadsandelar. 
(Hallström 1992).  
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7. Vidare forskning 
Vår uppsats är inte på något sätt uttömmande inom ämnet energieffektivisering, Dels är det 
ett mycket brett ämnesområde och dels var intresset bland fastighetsbolagen inte vad vi 
hoppats på. I kommande kapitel har vi därför sammanställt de frågor som dykt upp under 
arbetets gång samt de infallsvinklar vi på grund av tidsbrist inte haft möjlighet att undersöka.  
 
Då flera fastighetsbolag tackade nej till intervju med hänvisning till att de antingen inte hade 
kompetens eller inte ansåg frågan aktuell, skulle det vara mycket intressant att ta del av 
forskning som bearbetar deras syn på frågan. Varför skulle området inte vara aktuellt? Vad 
grundar de sina påståenden på? Hur kan ett fastighetsbolag i en tid där miljö- och 
energidebatter blivit vardag undgå att frågan är aktuell?  
 
Ingen av representanterna för fastighetsbolagen var ekonom. Det påpekades dock att det fanns 
ekonomer som arbetade med investeringsbedömningar. Det skulle därför vara intressant att se 
vad en undersökning med uteslutande ekonomer skulle ge för resultat.  
 
Vidare skulle det vara intressant att ta del av utfallet av en omfattande energieffektivisering. 
Hur såg kalkylerna ut? Vad räknade bolaget med? Hur blev utfallet? Vad tycker de boende? 
Hur ser efterfrågan ut?   
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