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Sammanfattning 
 
Sektorn för bostäder och lokaler står för ungefär 40 % av Sveriges totala energiförbrukning. 
För att minska den miljöbelastning som fastigheters energiförbrukning medför har 
energitjänster införts i Sverige. Den första varianten av energitjänster introducerades i USA 
för över 25 år sedan, men är i Sverige ett okänt begrepp. Uppsatsen avser att undersöka 
fastighetsbolagens kunskap kring begreppet energitjänster. Ett första steg i uppsatsen var att 
formulera en definition av begreppet. Vi har funnit flera liktydiga formuleringar bland 
myndigheter och kunniga inom området och delger här Energimyndighetens: ”Energitjänster 
är ett samlingsnamn för nya och utvecklade samverkansformer för att genomföra, i huvudsak, 
besparingsfinansierade projekt inom energieffektivisering och modernisering av fastigheter.” 
I den empiriska undersökningen visar det sig att en bristande kunskap kring energitjänster 
råder. 
  
Det kan förmodas att det med tanke på de senaste årens stegrande energipriser borde finnas 
motiv för fastighetsbolagen att satsa på energibesparande åtgärder. Uppsatsen undersöker 
huruvida det förhåller sig på det viset. Dessutom avser uppsatsen att undersöka om 
fastighetsbolagen anser att inhandlandet av energitjänster är ett bra sätt att genomföra 
energibesparande åtgärder.  
 
Vi kan konstatera att samtliga fastighetsbolag arbetar med energibesparande åtgärder, men 
omfattningen av investeringarna styrs i hög grad av fastighetsbolagens avsikt med ägandet 
och förvaltandet. De mer köp- och säljinriktade fastighetsbolagen kan på grund av den höga 
omsättningen på sina fastigheter inte få lönsamhet i större energibesparande investeringar. De 
fastighetsbolagen med avsikt att äga och förvalta sitt bestånd över längre tid har med tanke på 
dagens höga energipriser svårt att få lönsamhet utan att satsa på dessa frågor. 
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1. Inledning 
 
Inledningsvis i detta kapitel redogörs för bakgrunden till val av ämne. Därefter presenteras 
problembeskrivningen, frågeställningar, syfte och avgränsningar. Avslutningsvis presenteras 
företagen som undersökts samt en disposition över det fortsatta arbetet.  
 

1.1 Bakgrund 
 
I en artikel i Dagens Industri från den 1 november 2006 kan man läsa om hur elpriserna 
ständigt rusar till nya toppnivåer (Lundin, 2006). Denna utveckling har enligt Lundin fått både 
företag och hushåll att ”gå i taken” och riskerar dessutom att urholka det svenska välståndet.  
 
I takt med att energipriserna ökar blir det naturligtvis mer intressant för fastighetsbolagen att 
tänka energiekonomiskt. Bostäder, lokaler, industri och transporter är energislukande 
verksamheter. Det gäller alltså att hålla nere energianvändningen inom alla dessa områden. I 
en förstudie (Swärd, 2004) framgår att sektorn för bostäder och lokaler står för ungefär 40 % 
av den totala energianvändningen i Sverige. Det framgår vidare att en stor ökning av 
hushållens elförbrukning skedde mot slutet av 1970-talet och början av 1980-talet. De 
viktigaste anledningarna till detta var den ökande andelen direktverkande elvärme som följde 
av oljekrisen samt ökningen av antalet elektriska apparater. Sedan dess har den totala 
energianvändningen i bostäder inte ökat nämnvärt vilket enligt Energimyndigheten framförallt 
beror på nya uppvärmningssystem med bättre verkningsgrad samt att de elektriska 
apparaterna blir allt energisnålare. Trots de små förändringarna sedan början av 1980-talet har 
energianvändningen fortfarande en alltför stor påverkan på miljön. Diagrammet nedan visar 
Sveriges totala energiförbrukning i bostäder och lokaler mellan år 1970-2004. Den totala 
energiförbrukningen inrymmer, utöver el och olja, fjärrvärme, biobränslen och övriga 
bränslen. 
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 Diagram 1.1: Energiförbrukning i bostäder och lokaler 1970-2004. (Frodeson, 

2004, sid. 1) 
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Sverige är ett av de länder som arbetat mest med energieffektivisering sedan oljekrisen på 
1970-talet. Sedan mitten av 1990-talet har dock utvecklingen avstannat trots att 
Energimyndigheten och EU påvisat fortsatta effektiviseringsmöjligheter med upp till 20 % 
(Swärd, 2004). Anledningarna till detta har enligt författaren dels varit nedskärningar och 
omprioriteringar inom offentlig fastighetsförvaltning, samt högt kostnadstryck och krav på 
kort återbetalning inom privat fastighetsförvaltning. Han påpekar även att de tidigare relativt 
låga energipriserna samt svårigheterna att samverka med energibolag har inverkat. Dessa 
faktorer har enligt Forum för energitjänster1 lett till att stora energieffektiviseringspotentialer 
inte utnyttjats och stora investeringsmöjligheter har gått förlorade. Energimyndighetens 
målsättning är att till år 2020 effektivisera energiförbrukningen med nämnda 20 %. Denna 
minskning jämförs med bebyggelsens energianvändning som den var 1995. 
 

1.1.1 Energitjänster och energitjänstföretag 
För att effektivisera energianvändningen har något som kallas för energitjänster introducerats 
på marknaden. Nedan kommer begreppen energitjänst och energitjänstföretag att diskuteras.  
 
Det finns i dagsläget ingen exakt definition av dessa begrepp men enligt Energimyndigheten 
och Forum för energitjänster kan begreppet förklaras som följer: ”Energitjänster är 
samlingsnamnet för nya och utvecklade samverkansmodeller för genomförande av 
besparingsfinansierad energieffektivisering och modernisering av byggnader.” Samverkan 
bygger på att ett energitjänsteföretag analyserar byggnadernas tekniska och driftmässiga 
status avseende åtgärdsbehov och besparingsmöjligheter. Resultatet sammanställs till ett 
lönsamt effektiviserings- och moderniseringsprojekt där energitjänstföretag garanterar 
energibesparingar. Genom denna samverkan kan enligt Forum för energitjänster ett 
fastighetsbestånds framtida besparingar frigöras och garanteras, och summan av ett antal års 
besparingar användas för finansiering av effektiviserings- och moderniseringsprojekt. Antalet 
framtida besparingsår som används varierar beroende på om fastighetsägaren prioriterar kort 
avtalstid eller hög investeringsnivå. Besparingen finansierar frigörande av personalresurser 
och ger investeringsutrymme utan ökade kostnader för fastighetsägaren. 
 
Energitjänster kan delas in i två grupper beroende på om de indirekt eller direkt leder till 
energieffektivisering skriver Bergmasth & Strid i deras avhandling (2004). Indirekta 
energitjänster innebär att energitjänstföretagen ger råd och förslag på åtgärder som kan 
effektivisera användningen av energi, men de är inte med och genomför effektiviseringen. 
Indirekta energitjänster behöver inte alltid leda till att effektiviseringsåtgärder genomförs, 
även om det är syftet. Vid direkta energitjänster är energitjänstföretagen även med vid 
genomförandefasen. Direkta energitjänster kan enligt Bergmasth & Strid (2004) i sin tur delas 
in i två undergrupper, kortsiktiga och långsiktiga, beroende på insatsen i kundernas 
fastigheter. De kortsiktiga avser punktinsatser för att förbättra kundernas energianvändning så 
som byte till snålspolande duschmunstycken eller lågenergilampor. Långsiktiga direkta 
energitjänster innebär däremot mer långsiktiga insatser i kundernas fastigheter. Exempel på 
detta kan vara utredningar kring fastigheternas värmesystem. 

                                                 
1 Forum för energitjänster är ett nationellt projekt som huvudsakligen bedrivs i samverkan med 
Energimyndigheten och Energikontor Sydost och som syftar till att interagera med kunder och leverantörer av 
energitjänster samt att sprida information till olika branschorganisationer samt skapa regionala 
informationscentrum (www.energitjanster.se). 
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Figur 1.1: Förklaringsmodell över direkta och indirekta energitjänster (Bergmasth & Strid, 2004, sid. 25). 

 
Energitjänstföretag definieras av Forum för energitjänster ”som ett företag med hög 
kompetens att analysera samt praktiskt genomföra och följa upp större projekt för 
energieffektivisering och driftskostnadsreduktioner i fastighetsbestånd”. Företaget kan 
erbjuda kompletta projektgenomföranden inklusive kompetensutveckling och praktiskt 
driftstöd, samt vid behov även tillhandahålla finansiering. Energitjänstföretaget kan vidare 
erbjuda olika avtalsmodeller för garanterade energieffektiviseringar och 
driftskostnadsreduktioner. Samverkansformerna kräver ingen samtidig energileverans och 
således behöver alltså inte energitjänstföretaget vara detsamma som energileverantören. 
 

1.1.2 Energimyndigheten och energitjänster 
Energimyndigheten har tagit fyra mål i syfte att stimulera en kvalitetsmedveten 
marknadsintroduktion av energitjänster och samtidigt stödja en säkerhets- och 
kunskapsuppbyggnad hos offentliga och privata fastighetsägare. Dessa fyra mål formuleras på 
Energimyndighetens hemsida som följer:  
 

 Riktad och fastighetsägareorienterad information och utbildning tillsammans med 
etablerandet av nationella och regionala informationscentrum.  

 
 Kapacitetsuppbyggande hos fastighetsägarna genom framtagande av kundspecifika 

referenser samt riktlinjer och anvisningar för genomförandeprocesser, verifikationer 
samt finansiella och avtalsmässiga villkor.  

 
 Bistå fastighetsägare samt redan pågående utveckling av energitjänsteaffärer med 

konkurrensneutral information om upphandling, genomförande samt garanti- och 
finansfrågor. 

  
 Att stödja utvecklingen av energitjänster till att även kunna omfatta industriella 

anläggningar samt integrering med olika typer av underhålls-, renoverings- och 
ombyggnadsprojekt. 

 
För att uppnå dessa mål samverkar Energimyndigheten med några nationella och 
internationella projekt rörande energieffektivisering. Ett av de nationella projekten är nämnda 
Forum för energitjänster som syftar till att integrera kunder och leverantörer av energitjänster 
samt sprida information till olika branschorganisationer samt skapa regionala 
informationscentrum. Arbetet hos Forum för energitjänster har delats upp i olika faser. I fas 
ett genomfördes en förstudie där de frågor och aktiviteter som har störst inverkan på 
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energitjänster identifierades. I fas två ska en stödcentral för energitjänsteutveckling etableras 
samt utbildnings- och informationsmaterial integreras med EU-direktiv. Ytterligare ett led i 
denna fas är att utbilda regionala informatörer som genom seminarier skall leda utbildningar 
om energitjänster på regional och lokal nivå.  
 

1.1.3 Energitjänster nu och då 
Idéerna om energitjänster kommer ursprungligen från USA. Startskottet till dessa tjänster kom 
i och med oljekrisen på 1970-talet då bristerna i det amerikanska energisystemet 
uppmärksammades på allvar. Elkonsumtionen var tvungen att minskas och därför beordrades 
energiföretagen av den amerikanska staten att engagera sig i hur kunderna använde sin energi 
(Bergmasth & Strid, 2004). Denna första variant av energitjänst kallades för Performance 
Contracting och har framgångsrikt tillämpats i USA i över 25 år (Swärd, 2004). 
 
Under 1980-talet introducerades för första gången primitiva varianter av Performance 
Contracting i Sverige (ibid, 2004). Ett antal projekt genomfördes, men på grund av bristande 
erfarenhet hos aktörerna samt osäkra och outvecklade avtalsformer blev de ekonomiska 
resultaten tveksamma och flertalet företag drog sig ur denna typ av verksamhet. Sedan 
millenniumskiftet har en försiktig nylansering av energitjänster skett, dels via mindre svenska 
specialistföretag men främst via större aktörer med internationella ägare och mångåriga 
erfarenheter av energibranschen från andra länder. I denna nystart medverkar även 
Energimyndigheten med kartläggningar.  
 
Swärd (2004) menar att Sverige internationellt sett ligger långt fram vad gäller tekniskt och 
legalt ramverk rörande energibesparande installationer i byggnader. Det legala ramverket 
utgörs av Boverkets Byggregler där de föreskrifter som styr ny-, till- och ombyggnation är 
samlade. Swärd påstår däremot att finansierings- samt samverkansformerna med 
energitjänstföretagen är relativt outvecklade jämfört med USA och europeiska länder där 
Tyskland, England och Österrike ligger i spetsen. Enligt honom upplever 
energitjänstföretagen att bristande erfarenhet och osäkerhet hos många av landets 
fastighetsägare fortfarande är de största hindren för energitjänsterna i Sverige. 
Fastighetsbolagen efterfrågar inte själva aktivt tjänsterna på marknaden. Många 
fastighetsbolag avstår även ofta på grund av osäkerhet från vidare samverkan efter att de 
kontaktats av ett energitjänstföretag, även om möjligheterna till stora besparingar i flera fall 
kan bedömas som mycket goda. Denna ”rädsla” för energitjänsterna kan delvis 
sammankopplas med att energitjänstföretagens kundinformation upplevs svåröverskådlig samt 
tidigare erfarenheter av Performance Contracting (ibid, 2004).  
 

1.2 Problembeskrivning 
 
Som tidigare diskuterats i avsnittet 1.1.1 Energitjänster och energitjänstföretag finns i 
dagsläget ingen exakt vedertagen definition av energitjänster, vilket gör det till ett begrepp 
med flera tolkningsmöjligheter. I syfte att skapa förståelse för begreppen kommer i följande 
stycken därför en diskussion kring olika definitioner att föras.  
 
Swärd (2004) skriver i sin förstudie angående energitjänster att i en vidare betydelse utgörs 
energitjänster av alla typer av tjänster och samverkanskoncept som avser att effektivisera en 
fastighets eller förbrukares energianvändning. Författaren fortsätter med att begreppet 
kommer från översättningar av de EU-relaterade och delvis USA-influerade uttrycken Energy 
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Services och ESCO´s, det vill säga Energy Service Companies. Även avtalsformerna EPC, 
Energy Performance Contracting och TPF, Third Party Financing inräknas i dessa begrepp. 
Bergmasth & Strid (2004) redovisar ett antal andra definitioner av begreppet energitjänster. I 
deras avhandling framkommer det att energitjänster av vissa ses som internetuppkoppling via 
elnät, faktureringstjänster och kundbonus. Energitjänster kan även ses som den energinytta 
kunden erhåller i form av ljus, värme, kraft och kyla. Vidare framkommer att det finns de som 
menar att energitjänster är synonymt med vissa energislag som till exempel fjärrvärme. Själva 
definierar Bergmasth och Strid energitjänster som tjänster relaterade till energianvändningen 
och som syftar till effektivare energianvändning. Energimyndigheten och Forum för 
energitjänster tolkar som nämnt begreppet energitjänster: ”Energitjänster är ett 
samlingsnamn för nya och utvecklade samverkansformer för att genomföra, i huvudsak, 
besparingsfinansierade projekt inom energieffektivisering och modernisering av fastigheter.” 
Denna tolkning skiljer sig inte nämnvärt från Bergmasth och Strids förutom att finansieringen 
nämns.  
 
I och med den tvetydiga tolkningen av begreppet energitjänster kommer i uppsatsen utredas 
hur de olika fastighetsbolagen ser på energitjänster. Denna diskussion leder fram till frågan:  

 
 Vad är energitjänster för fastighetsbolag? 

 
 
Enligt många företagsekonomiska teorier är vinstmaximering den grundläggande drivkraften 
hos ett företag. ”Det viktigaste motivet till att köpa energitjänster är att de leder till sänkta 
energikostnader” (Bergmasth & Strid, 2004, sid. 209). Detta citat stämmer väl överens med 
vinstmaximering. Betydelsen av låga energikostnader förstärks ytterligare då kundernas 
starkaste argument vid val av elleverantör är att de har ett lågt energipris. Frågan är bara hur 
villiga företagen är att satsa pengar i energibesparande åtgärder och vad det är som egentligen 
styr deras energitänkande, är det den eventuella besparingen eller är det samhällsnyttor som 
till exempel miljön som står i fokus? 
 
Innan beslut angående investeringar i energitjänster fattas bör kalkyler upprättas. En allmän 
definition av begreppet investering formuleras enligt Grubbström & Lundquist (1996, sid. 9) 
som följer: ”En investering kan ses som uppskjutande av konsumtion idag till förmån för 
konsumtion i framtiden.” En annan förklaring av begreppet investering som ges av ett av de 
större industriföretagen i Sverige lyder: ”Med investering avses en åtgärd som innebär 
engångsutgifter och som ger fördelar, bland annat i form av intäkter eller sänkta kostnader, 
under en relativt lång period i framtiden” (ibid, 1996, sid. 9). För vinstmaximerande företag 
är lönsamma investeringar en nödvändighet i strävan att nå framtida vinster. För att våga 
investera förutsätts en tro på att kunna producera och sälja sina produkter även i framtiden, i 
investeringar ligger med andra ord även en framtidstro inbyggd. Viljan att investera behöver 
dock inte enbart bero på framtidstro utan även vilka avsikter företagen har med sina innehav 
samt vilka krav som ställs från företagens ägare. Inför varje investeringsbeslut måste 
konsekvenserna av olika investeringsmöjligheter vägas mot varandra för att välja den som är 
bäst. Tillvägagångssättet är en av investeringsteorins kärnfrågor. Investeringsplaneringen 
utgör en mycket väsentlig del av företagens totala planering och kan sägas vara en del av 
deras målsättning och strategi. Målsättningarna skiljer sig givetvis mellan olika företag men 
kan till exempel enligt Grubbström & Lundquist (1996, sid. 11) formuleras på följande sätt: 

 10



 
 Vilka marknader skall vi vända oss till? 
 Vilka marknadsbehov skall vi täcka? 
 Vilken teknologi skall vi arbeta med? 
 Vilka produkter/tjänster skall vi producera? 

 
Om dessa målsättningar översätts till fastighetsbranschen kan, enligt uppsatsens författare, 
marknader innefatta beslut om de geografiska områden där man önskar etablera sig samt 
eventuellt även vilka områden som inte längre ska ingå i beståndet. Marknadsbehovet kan 
syfta till vilken standard som önskas hållas i beståndet samt vilka hyresgäster företaget riktar 
sig emot. Teknologin kan syfta till den nivå företagen vill lägga sig på i sina investeringar, 
alltså hur villiga företagen är att investera i mer högteknologiska/dyra lösningar. Vilka 
produkter/tjänster som produceras kan översättas till vilka energikostnader som överförs på 
hyresgästerna så som separat el- och vattenräkning. Det kan även tänkas vara de kringtjänster 
som erbjuds hyresgästerna i form av exempelvis tillval i lägenheterna, såsom 
klimatanläggning, köksutrustning och tapeter. 
 
Svaren på dessa frågor utgör ramarna för den långsiktiga investeringsplaneringen som 
handhas på högsta företagsledningsnivå.  
 
Efter denna diskussion kring investeringar blir det intressant att ställa frågan om vilka 
kalkyler som används för att beräkna eventuell lönsamhet på energitjänster? Finns det en 
skillnad i viljan att investera i energitjänster mellan allmännyttiga fastighetsbolag och privata 
fastighetsbolag? De privata bolagen borde ha ett ägarintresse i att visa upp vinster för 
aktieägarna. Detta kan tala för en kortsiktig planering där det kan bli svårt att försvara stora, 
energibesparande investeringar. Kanske föredrar dessa företag snabb återbetalningstid (pay-
back) före framtida betalningsöverskott. De allmännyttiga bolagen som inte har samma 
vinstkrav borde ha större möjligheter till långsiktigt tänkande, vilket kan återspeglas i deras 
investeringskalkyler. I det långsiktiga tänkandet används kanske istället kapitalvärdemetoden 
(NPV) där framtida betalningsöverskott prioriteras istället för att enbart se till kort 
återbetalningstid. Enligt Sandahl & Sjögren (2005) visar flera studier att återbetalningstiden är 
den mest använda investeringsmetoden bland Sveriges företag. Studierna visar att cirka 78 % 
av företagen använder sig av återbetalningstiden. 
 
Bergmasth & Strid (2004) nämner två valmöjligheter när företagen bestämt sig för att 
effektivisera sin energianvändning, ”make or buy”.  Valet står mellan att själv genomföra 
energieffektiviseringen, make, eller att köpa energitjänster, buy. Figuren nedan beskriver 
tillvägagångssättet vid ett make or buy-beslut.  
 

 

1. Finns drivkraft? 
 
Effektivare 
energianvändning 

2. Har resurser? 
 
-Kompetens 
-Förmåga 
-Utrustning 

3. Leder till: 
 
Dynamiska 
transaktions- 
kostnader 

Bygger 
eller 
köper 
resurser 

Nej 

Genomför inte 
energieffektiviseringar 

Genomför själva 
energieffektivisering 

Låga 

Genomför själva 
energieffektivisering 

Köper 
energi-
tjänst 

Höga Ja Nej 

Ja 

 
 Figur 1.2: Förklaring av tillvägagångssätt vid make or buy-beslut (Bergmasth & Strid, 2004, sid. 211). 
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Första steget är att ta reda på om det finns tillräcklig drivkraft att genomföra 
energieffektiviseringar i företagen (se Figur 1.2, ruta 1). Finns drivkraften måste företagen i 
ett andra steg utvärdera om de har tillräckliga resurser eller om de måste anskaffa dessa (se 
Figur 1.2, ruta 2). Har företagen resurserna väljer de att själva genomföra 
energieffektiviseringen (make). De resurser som oftast brister är kompetens och förmåga och 
det är även dessa resurser som är de mest dyrbara. Anskaffning av kompetens och förmåga 
leder till dynamiska transaktionskostnader2 oavsett om tjänsterna anskaffas genom konsulter 
eller skapas genom internutbildning (se Figur 1.2, ruta 3). Dessa kostnader kan bli betydande 
eftersom få individer besitter den kompetens som krävs. Dock kan, enligt samma författare, 
kostnaderna ses som acceptabla om företagen avser att använda dessa kunskaper under en 
längre period eller vid flera tillfällen. Storleken på de dynamiska transaktionskostnaderna 
måste dock sättas i relation till den förväntade kostnadsbesparingen som 
energieffektiviseringen ger upphov till. Om kostnadsbesparingen är större än de dynamiska 
transaktionskostnaderna, kommer företagen att själva effektivisera energianvändningen 
(make). Skulle förhållandet vara det motsatta, alltså om de dynamiska 
transaktionskostnaderna överstiger kostnadsbesparingarna, väljer företagen istället att köpa 
energitjänsten i sin helhet av ett energitjänstföretag (buy). 
 
Diskussionen kring investeringsbeslut leder till följande frågeställningar: 
 

 Hur motiverar fastighetsbolagen beslutet att investera eller inte investera i 
energitjänster? 

 
 Hur ser investeringskalkylerna ut beträffande energitjänster för 

fastighetsbolag? 
 

Med utgångspunkt från ovan framförda problemdiskussion kommer i denna uppsats redogöras 
för hur några stora fastighetsbolag i Karlstad ur en företagsekonomisk synvinkel ställer sig till 
energitjänster. Studien kommer enbart att rikta in sig på bostads- och lokalsektorn då dessa 
två sektorer använder 40 % av Sveriges totala energibehov och har en stor 
effektiviseringspotential. Redogörelsen kommer att innehålla en jämförelse mellan privata 
bolag och ett allmännyttigt bolag. Uppsatsens målsättning är att få en god inblick i 
fastighetsbolagens energitänkande. 
 

1.3 Syfte 
Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka hur fastighetsbolagen ställer sig till energitjänster.  
 
För att uppfylla huvudsyftet formuleras nedan två delsyften. Dessa två delsyften måste först 
uppfyllas för att vi ska kunna svara på huvudsyftet. 
 

 Att ge en definition på energitjänster samt utreda varför/varför inte fastighetsbolagen 
använder sig av dem. 

 Att analysera om det handlar om ekonomisk vinst, krav från myndigheter eller 
miljötänkande.  

 

                                                 
2 Dynamiska transaktionskostnader är kostnader som uppstår vid överförandet av ny kunskap till andra eller vid 
samordning av olika typer av kompetens (Nooteboom, 1999). 
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1.4 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa vårt arbete till att enbart behandla flerbostadshus och kommersiella 
fastigheter. De fastighetsbolag vi valt att undersöka är avgränsade till Karlstads kommun. 
Anledningen till begränsningen är att en mer omfattande undersökning skulle falla utanför 
tidsramen. En sådan undersökning skulle även vara för problematisk att genomföra. Valet av 
region faller sig naturligt tack vare att vi bor och verkar i Karlstad. 

 

1.5 Uppsatsens disposition 
Efter detta inledande kapitlet med bakgrund, problembeskrivning, syfte och avgränsning 
kommer vi att disponera uppsatsen enligt följande: 
 
Metod:  I kapitlet förklaras inledningsvis vad metod egentligen är. Därefter 

redovisar vi den metod vi valt att använda oss av. I kapitlet ingår även 
tillvägagångssättet vid urval, bearbetningen av insamlade data samt 
datans validitet och reliabilitet. 

 
Teori:  I detta kapitel redogörs för fem olika investeringsteorier samt en 

referensram kring myndigheters krav. Kapitlet ger en överskådlig 
genomgång av hur betalningsflöden utvärderas samt de olika teoriernas 
för- och nackdelar. Teorin varvas med tillämpningsexempel för bättre 
förståelse.  

 
Empiri: Empirin inleds med en företagspresentation och därefter följer 

redovisningen av intervjuerna. 
 
Resultat & Analys: I kapitlet presenteras och analyseras resultaten från den empiriska 

undersökningen genom att kopplas samman med teori och referensram 
samt problembeskrivningen. 

 
Slutsats:   I slutsatsen kopplas uppsatsens resultat till dess syfte. 
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2. Metod 
 
I detta kapitel kommer det tillvägagångssätt som följts under arbetets gång att beskrivas, det 
vill säga den metod som använts för att undersöka fastighetsbolagens ställningstagande till 
energitjänster. Metodval samt skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod kommer att 
förklaras. Kapitlet redogör även för urvalet av data samt tillvägagångssättet vid insamling av 
data. Undersökningens validitet och reliabilitet kommer avslutningsvis att diskuteras.  
 

2.1 Vad är metod? 
 
Metod är ett arbetssätt för att samla in empiri eller data om verkligheten. Metoden är alltså ett 
hjälpmedel för att ge en beskrivning av den så kallade verkligheten eller empirin (Jacobsen, 
2002). Vi får med hjälp av metoden en grund för systematiskt och planmässigt arbete 
angående frågor som rör vem, vad, hur och varför beträffande samhälleliga problem (Holme 
& Solvang, 1997). 
 

2.2 Val av metod 
 

Det finns två typer av metoder; kvalitativ och kvantitativ (Trost, 1997). Den kvalitativa skiljer 
sig från den kvantitativa i det avseendet att tonvikten ligger på djupgående studier av få 
enheter istället för en bred och generaliserande kvantitativ studie av många enheter. I 
uppsatsen kommer en kvalitativ undersökning att göras då avsikten är att finna ett mönster 
över hur fastighetsbolagen i Karlstad ställer sig till energitjänster. För att enklare förstå val av 
metod kan metaforer användas. Är syftet att ta reda på hur många blommor det finns på en 
äng räknas dessa (kvantitativ). Är syftet att ta reda på vilka sorter som förekommer och hur 
deras livsbetingelser ser ut blir uppgiften att söka finna variation och försöka förstå deras 
situation istället för att räkna dem (ibid, 1997). Att utföra en kvantitativ undersökning skulle i 
detta fall inte ge oss den djupare förståelse vi är ute efter. 
 
Vi har valt en induktiv ansats vilket innebär att vi formar vår teoretiska reflektion efter vad 
undersökningen visar. Induktion innebär att allmänna, generella slutsatser dras utifrån 
empiriska fakta. I denna studie lämpar sig den induktiva ansatsen bättre än den deduktiva 
ansatsen då slutsatsen i en deduktiv ansats måste vara logiskt sammanhängande. Enligt 
Thurén (2004) behöver den deduktiva ansatsen inte vara sann i den meningen att den 
överensstämmer med verkligheten.  
 
Förvisso har vi en frågeställning med vissa riktlinjer och hållpunkter men insamlingen av data 
sker med öppna ögon för att inte begränsa informationsflödet. Datan blir strukturerad först 
efter att all information samlats in vilket medför att uppläggningen och planeringen kan 
vidareutvecklas under arbetets gång (Jacobsen, 2002). 
Den induktiva ansatsen lämpar sig bra till vår uppsats då vi förutsättningslöst vill undersöka 
verkligheten kring fastighetsbolagens förhållningssätt till energitjänster. 
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2.3 Datainsamling 
 
Vi använder oss av både primär- och sekundärdata i vår undersökning. Sekundärdata baserar 
sig på upplysningar som redan är insamlade och kommer i vår undersökning att bestå av 
litteratur, artiklar, databaser och företags hemsidor. Då sekundärdatan inte är tillräcklig för att 
besvara vår frågeställning har vi även valt att genomföra intervjuer med personer som har 
kunskap inom området. Detta utgör våra primärdata, alltså det material som samlats in av oss 
specifikt för denna undersökning. 

2.3.1 Intervju 
Att ha en god förkunskap om det område som ska undersökas är mycket viktigt både för att 
skapa en bra intervjuguide samt för att kunna genomföra intervjun på bästa möjliga sätt 
(Trost, 1997). Vi har förvisso valt en induktiv ansats för studien men så länge vi ställer öppna 
frågor och inte försöker styra den insamlade informationen är det bra att ha en god förkunskap 
om ämnet. Ett problem med öppna frågor är att intervjun kan ledas in på ämnen vi inte avser 
att undersöka. Viktigt att tänka på är därför att intervjuerna måste vara uppställda efter 
uppsatsens frågeställningar för att inte hamna på sidospår. I vårt fall kretsar intervjuerna kring 
uppsatsens tre frågeställningar, vilka är: 
 

 Vad är energitjänster för fastighetsbolag? 
 

 Hur motiverar fastighetsbolagen investeringsbeslut i energitjänster?  
 

 Hur ser investeringskalkylerna ut beträffande energitjänster för 
fastighetsbolag? 

 
Intervjupersonernas befattning varierar, men har samtliga en anknytning till det vi vill 
undersöka. Intervjuerna ägde rum på respondenternas arbetsplats då vi tror att de på denna 
plats kände störst trygghet för att ge oss de fakta vi eftersöker (ibid, 1997). Vid första 
kontakten med respondenterna upplyste vi om hur vi tänkt genomföra intervjun och vilka 
ämnen och frågor vi vill diskutera, allt för att ge denne tid att förbereda sig. Vi bad 
respondenten om att avsätta gott om tid för att undvika stress. Vi upplyste även om att om 
frågornas eventuella känsliga natur omöjliggjorde svar, kunde respondenten välja att inte 
svara. Samtliga tre författare var närvarande vid intervjun vilket, enligt Trost (1997), kan få 
respondenten att känna sig i underläge. Vi vägde för- och nackdelar emot varandra och fann 
att vi kommer att få mest möjligt ut av intervjun på detta sätt. Intervjuerna spelades in för att 
lättare kunna bearbetas vid senare tillfällen. 
 

2.4 Urval 
 
Ett urval görs då det ej finns någon möjlighet att undersöka en hel population. Som framgår i 
1.4 Avgränsning har vi valt att endast behandla fastighetsbolag verksamma i Karlstads 
kommun. Anledningen till denna begränsning är att en mer omfattande undersökning skulle 
falla utanför tidsramen. 
 
Vårt urval av fastighetsbolag är ett så kallat icke-sannolikhetsurval då vi ej slupmässigt valt 
vilka vi ska undersöka. Risken med ett sådant urval är att relevanta grupper faller bort och vi 
kan därför inte, enligt teorin, generalisera från urval till population (Jacobsen, 2002). Vi valde 
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att intervjua fyra av de större fastighetsbolagen i Karlstad. Valet föll på Kungsleden, Karlstads 
Bostads AB (KBAB), Klövern och Akelius Fastigheter. Tre av fastighetsbolagen är 
verksamma över hela Sverige och vi tror att deras svar kan ge en bra bild av energitjänster. Vi 
ville ha med en jämförelse mellan allmännyttiga och privata fastighetsbolag, därför föll valet 
naturligt på KBAB som är det största kommunala fastighetsbolaget i Karlstad.  
 
Valet av respondenter är viktigt då det är avgörande för resultatet av uppsatsen. I vårt fall var 
det viktigt att träffa personer som var väl insatta i deras företags energiarbete. På Kungsleden 
kontaktade vi en förvaltare vilken engagerats som gästföreläsare och hon tog emot oss. På 
KBAB sökte vi deras verkställande direktör då han vid flertalet tillfällen synts i massmedia 
angående det ämnet vi undersökte. På Klövern och Akelius Fastigheter fastighetsbolagen 
kände vi inte till några namn och lät dem därför rekommendera den de ansåg vara mest 
kunnig inom ämnet. På Klövern blev vi rekommenderade att prata med deras energi- och 
klimatansvarige samt på Akelius Fastigheter med den energiansvarige i område väst.  
 
I de fall vi själva uttryckte önskemål om respondenter hamnade vi hos personer som inte 
huvudsakligen arbetade med energifrågor. Detta kan ha inneburit en risk för att deras 
eventuella okunskap gett oss bristfälliga svar. Dock anser vi oss vara garderade mot detta 
genom att i förväg tydligt informera vad intervjun skulle behandla. De respondenter vi blev 
rekommenderade jobbar, som tidigare nämnt, uteslutande med energifrågor och borde således 
ge oss korrekta och uttömmande svar. Däremot kan deras nära förhållande till energifrågorna 
ge en bild av deras företag som mer engagerat i energifrågan än det egentligen är. En annan 
risk som föreligger vid intervjuer är att respondenterna delger sina personliga åsikter vilket 
kan ge en felaktig bild då de inte nödvändigtvis överensstämmer med företagets åsikter. 
Denna risk borde vara mindre vid intervjun med KBAB då vi träffade företagets VD vars 
åsikter torde stämma överens med företagets. Sammanfattningsvis kan sägas att 
respondenternas befattning kan påverka svaren och således uppsatsens resultat. 
 

2.5 Validitet och reliabilitet 
 
När trovärdigheten i en undersökning bedöms används ofta begreppen reliabilitet och 
validitet. Om dessa begrepp översätts till mer gripbara benämningar skulle de kunna heta 
tillförlitlighet respektive giltighet (Kvale, 1997). Begreppen används för att avgöra om 
undersökningsresultaten går att lita på och är giltiga.  
 
Reliabiliteten och validiteten i en undersökning innebär att bedöma och kontrollera om 
undersökningens resultat verkligen är resultatet på det som efterfrågats, med andra ord avgörs 
graden av giltighet av hur väl undersökningen svarat på uppsatsens frågeställningar.   
 
Vi lade stor vikt vid validiteten och reliabiliteten i vår undersökning. Intervjuerna förbereddes 
genom väl utarbetade frågor som täckte uppsatsens frågeställningar (se 8. Intervjufrågor, 
Bilaga 1). Dess intervjufrågor skickades även ut till respondenterna för att ge dem tid att 
förbereda sig. Detta tror vi ledde till ett större samförstånd mellan oss och respondenterna. 
Som vi tidigare nämnt var samtliga tre författare närvarande vid intervjun vilket, enligt Trost 
(1997), kan få respondenten att känna sig i underläge. Vi vägde för- och nackdelar emot 
varandra och fann att vi kommer att få mest möjligt ut av intervjun på detta sätt. Värt att 
påpeka i sammanhanget är att en person agerade intervjuledare och de andra observatörer för 
att bibehålla strukturen i intervjun och komma med eventuella följdfrågor. Alla intervjuer 
spelades in vilket ökar trovärdigheten då vi i efterhand, i lugn och ro, kunde sammanställa 
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faktan. På detta sätt minskar risken för missförstånd då respondentens tonfall markerar dennes 
ställningstagande på ett tydligare sätt. Inspelningen av intervjuerna har även medfört en 
möjlighet att citera respondenterna vilket ytterligare ökar trovärdigheten för innehållet.  
 
 
 

 17



3. Teori & referensram 
 
I detta kapitel kommer investeringskalkylering och myndigheternas krav angående 
fastigheters energiförbrukning att behandlas. De behandlade investeringsmetoderna är 
kapitalvärdemetoden, ömsesidigt uteslutande projekt, kapitalvärdekvoten, 
internräntemetoden, och återbetalningstiden. Investeringskalkyleringens syfte är att 
bestämma lönsamheten av en investering. Att en investering är lönsam innebär att den minst 
ger tillbaka det satsade kapitalet med ränta (kalkylräntan). Det finns då ett antal metoder för 
att avgöra detta (Persson & Nilsson, 1999). I detta kapitel redovisas för några av dem.  
 
Vår referensram för att utröna huruvida myndigheters krav angående energiförbrukning är 
något fastighetsbolagen måste ta hänsyn till utgörs av avsnitt nio i Boverkets Byggregler. 

 

3.1 Kapitalvärdemetoden (Net Present Value) 
 
”Kapitalvärdemetoden går ut på att från en referenstidpunkt (nutidpunkt) – med hjälp av en 
lämplig vald ränta, kalkylräntan – räkna om alla betalningar till ett penningvärde som gör 
det möjligt att jämföra samtliga betalningar i denna tidpunkt” (Grubbström och Lundquist, 
1996, sid. 17).  
 
Kapitalvärdet beräknas genom att diskontera3 alla framtida betalningsflöden till nuvärde 
(PV). Summan av nuvärdena adderas och utgör kapitalvärdet. Om kapitalvärdet är större än 0 
är investeringen lönsam. Om kapitalvärdet är noll blir avkastningen på investeringen lika stor 
som kalkylräntan. 
 
Kapitalvärdeberäkningen innebär att alla inbetalningsöverskott flyttas till nutidpunkten genom 
att betalningar år n divideras med (1+r)n, där r motsvarar kalkylräntan.  
 

Nuvärde (PV) = inbetalningsöverskott år n 
                      (1+r)n 

 
Nuvärdet för inbetalningen år 2 blir alltså mindre än den för år 1 om inbetalningarna är lika 
stora. Investeringens restvärde efter kalkylperiodens slut fastställs och nuvärdesberäknas. Om 
summan av alla nuvärdesberäkningar är större än grundinvesteringens storlek är alltså 
investeringen lönsam. Kapitalvärdet uttrycker hur mycket investeringen är värd för 
investeraren, utöver kalkylräntan, d.v.s. det uttrycker investerarens förmögenhetstillskott efter 
det att kalkylräntans avkastningskrav tillgodosetts. Eftersom investeringens lönsamhet är 
beroende av kalkylräntan är det synnerligen viktigt att den fastställs korrekt (Persson & 
Nilsson, 1999). Ett positivt nettonuvärde ökar företagets värde och är därmed relaterat till 
aktievärdet. 
 

                                                 
3 ”Diskontering av pengar innebär att en omräkning av en betalnings värde till referenstidpunkt, vanligen nuet, 
sker. Då referenstidpunkten är nuet (idag), kallas det diskonterade värdet för nuvärde.”(Löfsten, 2002, sid. 55) 
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Beräkningen av kapitalvärdemetoden kommer att åskådliggöras i exemplet nedan där ett 
fastighetsbolag räknar på en investering. Förutsättningarna för investeringen är som följer: 
 

 Grundinvestering (G): 100 000 kr 
 Årliga inbetalningsöverskott (I): 45 000 kr 
 Kalkylränta (r): 7 % 
 Löptid (n): 3 år 

 

år 3år 2år 1 

36 733 

118 094 

39 305 

42 056 

år 0 

Nuvärde 

45 00045 00045 000 

Figur 3.1: Exempelberäkning med kapitalvärdemetoden. 

 
 
 
 

Nuvärdesberäkningarna av inbetalningsöverskotten räknas fram: 
 
År 1: 45 000/1,07 = 42 056 
År 2: 45 000/(1,07)2 = 39 305 
År 3: 45 000/(1,07)3 = 36 733 

 
Genom att jämföra kapitalvärdet med grundinvesteringen (118 094 – 100 000 = 18 094) kan 
konstateras att investeringen är lönsam enligt kapitalvärdemetoden. 
 
Kapitalvärdemetoden ger enligt Grubbström & Lundquist (1996) alltid en teoretiskt korrekt 
rangordning av olika investeringsalternativ och deras betalningsflöden. Metoden är dessutom 
additiv vilket innebär att när kapitalvärdet för en investering är känd kan denna adderas till 
kapitalvärdet för andra investeringar. Detta kallar Brown & Matysiak (2000) för value 
additivity principle. En nackdel med kapitalvärdemetoden är att det är okänt hur mycket 
kapital som binds i investeringen och hur länge detta binds. Ett sätt att lösa detta problem är 
att använda sig av kapitalvärdekvot vilket behandlas under nästa rubrik. En annan nackdel är 
att kapitalvärdet kan vara svårt att tolka. Siffran 18 094 i vårt exempel ovan säger bara att 
investeringen är lönsam, men hur lönsam är den egentligen? 
 

3.2 Kapitalvärdekvot (Profitability Index) 
 
Kapitalvärdemetoden innebär att företagen skall investera i alla projekt som har ett positivt 
kapitalvärde och utgår i från att företagen har ett obegränsat kapital. Många företag har dock 
kapitalbegränsningar vid investeringar och blir således tvungna att ”hoppa över” investeringar 
med positivt kapitalvärde. Trots kapitalbegränsningar kan företagen fortfarande vara 
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intresserade av investeringarnas kapitalvärde (Brealey et al., 2004). Det gäller här således att 
välja det eller de investeringsprojekt, bland flera tänkbara som maximerar kapitalvärdet av det 
investerade kapitalet. En förutsättning är att investeringarnas sammanlagda 
grundinvesteringar ryms inom den tillgängliga budgeten (Grubbström & Lundquist, 1996).  
 
För att illustrera problemet antas ett fastighetsbolag med en kapitalbegränsning på 100 000 kr 
och följande investeringsalternativ: 
 
 Investering Nuvärde (kr) Investering (kr) Kapitalvärde 

A  40 000  30 000 10 000   (40 000-30 000) 
 B 60 000  50 000 10 000   (60 000-50 000) 

C 100 000  70 000 30 000   (100 000-70 000)  
D 80 000  60 000 20 000   (80 000-60 000)  E 50 000  40 000 10 000   (50 000-40 000) 

 
 
Tabell 3.1: Fem olika investeringars kapitalvärde.  
 
Alla investeringar i tabellen har positivt kapitalvärde och således skulle företaget, om de inte 
hade några kapitalbegränsningar, acceptera alla. På grund av kapitalbegränsningen på 100 000 
tvingas dock företaget att välja ut de investeringar som ger det högsta möjliga kapitalvärdet 
inom budgeten. Lösningen på detta är att välja de investeringar som ger det högsta 
kapitalvärdet per investerad krona. Denna investeringsmetod kallas för kapitalvärdekvoten 
och beskriver förhållandet mellan kapitalvärdet och grundinvesteringen (Brealey et al., 2004).  
   

Kapitalvärdekvoten =    kapitalvärde 
                   grundinvestering                    
 
Om kapitalvärdekvoterna för respektive projekt i ovanstående tabell läggs till ser det ut som 
följer: 
  
Investering Nuvärde (kr) Investering (kr) Kapitalvärde Kapitalvärdekvot 

A 40 000  30 000 10 000   (40 000-30 000) 10 000/30 000 = 0,33 
B 60 000  50 000 10 000   (60 000-50 000) 10 000/50 000 = 0,20 
C 100 000  70 000 30 000   (100 000-70 000) 30 000/ 70 000 = 0,43 
D 80 000  60 000 20 000   (80 000-60 000) 20 000/ 60 000 = 0,33 
E 50 000  40 000 10 000   (50 000-40 000) 10 000/40 000 = 0,25 

 
Tabell 3.2: Fem investeringars kapitalvärde och kapitalvärdekvot (Brealey et al., 2004, sid. 201). 
 
Av tabellen kan utläsas att investering C med en grundinvestering på 70 000 kronor ger högst 
kapitalvärdekvot per investerad krona (0,43) och denna investering väljs därför först. På delad 
andra plats kommer investering A och D med vardera en kapitalvärdekvot på 0,33. Eftersom 
kapitalbegränsningen är 100 000 kr och dessa tre investeringar tillsammans kostar 160 000 kr 
(30 000 + 70 000 + 60 000) måste en väljas bort. Investering C har den högsta 
kapitalvärdekvoten och är därför redan vald. Investering D kostar 60 000 kr vilket innebär att 
budgeten överskrids (70 000 + 60 000 = 130 000) och valet faller därför på investering A. 
Investering A och C kostar tillsammans exakt 100 000 kr. 
 
Kapitalvärdeskvoten används ibland trots att företaget inte har några kapitalbegränsningar. 
Detta kan leda till att företagen väljer små projekt före större projekt med högre kapitalvärde. 
Syftet med kapitalvärdekvoten är, som tidigare nämnt, att hitta de investeringar som ger det 
högsta kapitalvärdet per investerad krona men fungerar endast vid kapitalbegränsningar. I 
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övriga fall är alltid ett högre kapitalvärde att föredra framför den högsta kapitalvärdekvoten 
(Brealey et al., 2004). 
 

3.2.1 Ömsesidigt uteslutande investeringar  
(Mutually Exclusive Projects) 

Slutsatserna dragna i kapitlen ovan gäller endast vid fall företagen har att välja mellan att 
investera eller inte. I verkligheten står valet ofta mellan antingen investering A eller 
investering B. Brealey, et al. (2004, sid. 194) benämner detta tillstånd ”mutually exclusive 
projects”, vilket innebär ett val mellan två eller flera investeringar som inte går att genomföra 
samtidigt, exempelvis kan du välja att på en exploaterbar mark bygga en fastighet med endast 
bostäder, alternativt en fastighet med lokaler. Du kan bygga ett trevåningshus eller en 
skyskrapa. Dessutom kan du välja att påbörja byggnationen idag eller vänta ett år. Dessa val 
är alltså ömsesidigt uteslutande.  
 
Beslutssituationer som kan uppstå, enligt Brealey et al. (2001, sid. 194) sammanfattas kring 
tre punkter: 
 

 ”The investment timing decision.” Ska investeringen i energitjänster ske nu eller ska 
man vänta på bättre och effektivare teknik. 

 
 ”The choice between long- and short-lived equipment.” Ska företaget spara pengar 

idag genom att investera i en billigare men mer kortlivad utrustning eller ska man 
investera i mer långlivad utrustning för att ge utrymme för andra investeringar i 
framtiden. 

 
 ”The replacement decision.” När skall den nuvarande utrustningen ersättas? Blir det 

billigare att fortsätta med gammal utrustning än att investera i en ny med billigare 
driftskostnad.  

 
Frågan huruvida en investering ska ske idag eller om till exempel ett år kan resoneras kring på 
olika sätt. En motivering till varför investeringen bör ske om ett år kan vara att 
grundinvesteringen sjunker varje år och därmed ökar kapitalvärdet av investeringen i samma 
takt.  

 
För att exemplifiera problematiken ställs följande alternativ till när påbörjandet av en 
investering skall ske. Samtliga investeringar ger upphov till besparingar om 70 000 kr. 
Grundinvesteringen sjunker för varje år enligt värdena i tabellen.  

 
Anskaffningsår Grundinvestering Nuvärdet av 

besparingar 
NPV vid anskaff-

andet (r=7 %) 
Nuvärdet av NPV 

0 50 000 70 000 20 000 20 000 
1 45 000 70 000 25 000 23 400 
2 40 000 70 000 30 000 26 200 
3 36 000 70 000 34 000 27 800 
4 33 000 70 000 37 000 28 200 
5 31 000 70 000 39 000 27 800 

  
Tabell 3.3: Investeringar med olika starttidpunkt och deras nuvärde (Brealey, et al., 2004) 

 
Beslutsregeln angående tidpunkten för en investering är att den skall ske då nuvärdet av 
investeringens kapitalvärde är som högst. Av tabellen kan utläsas att investeringen i exemplet 
bör ske år 4, vilket pilen visar.  
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En annan viktig beslutssituation uppkommer då ett företag har att välja mellan två 
investeringar med samma funktion, men med olika livslängd. Då investeringarna har samma 
funktion blir kostnaden de medför, den enda möjligheten att välja dem emellan. Brealey, et al. 
menar att beslutsregeln blir att välja den investering med lägst ”equivalent annual cost” 
(EAC), det vill säga den kostnad per år (eller period) som motsvarar anskaffningskostnaden 
och driftskostnaden. 
 
I exemplet nedan antas två investeringar med samma funktion men där investering A har en 
grundinvestering på 15 000 och en livslängd på 3 år och investering B med en 
grundinvestering på 10 000 och en livslängd på 2 år. De årliga driftskostnaderna anges för 
varje år enligt värdena i tabellen. 
  
  Årliga Kostnader   

År 0 1 2 3 Nuvärde av 
kostnader 

(r=7%) 
Investering A 15 000 4 000 4 000 4 000 25 500 
Investering B 10 000 6 000 6 000 - 20 850 
   
Tabell 3.4: Två investeringar med olika livslängd och nuvärde (Brealey, et al., 2004). 
 
Den likvärdiga årliga kostnaden bestäms genom: 
 

Nuvärdet av kostnaderna 
Annuitetsfaktor 

 
Genom att dividera nuvärdet av investeringarna med lämplig annuitetsfaktor4 för 7 % 
kalkylränta får vi en likvärdig årlig kostnad om: 
 
Investering A: (25 500 / 2,624) 9 720 kr per år.  
Investering B: (20 850 / 1,808) 11 532 kr per år. 
 
Slutsatsen blir alltså att trots att nuvärdet av de sammanlagda kostnaderna är högre för 
investering A än för investering B blir kostnaderna utslagna per år mindre för investering A, 
alltså skall denna väljas. 
 
Den tredje beslutssituationen som Brealey et al. (2004) nämner uppkommer vid ersättandet av 
exempelvis ett gammalt värmesystem. Vid beslutssituationen ovan stod valet mellan två 
investeringar med samma funktion. Vid ersättandet av ett gammalt värmesystem måste 
företagen utröna om det är mer ekonomiskt att ersätta en gammal maskin nu eller om man ska 
vänta. Det är sällan maskinen som bestämmer när ersättandet skall ske utan det är snarare 
företaget som beslutar när investeringen skall ske.  
 
För att belysa problemet antas en fastighet med ett värmesystem som kommer att hålla i 2 år. 
Det har en årlig driftskostnad på 120 000 kr. Detta kan ersättas med ett nytt som kostar 250 
000 kr i inköp, men kommer att sänka de årliga driftskostnaderna med 40 000 kr till 80 000 
kr. Detta system kommer att hålla i fem år. Skall företaget välja att ersätta systemet i år eller 
skall de vänta? 
                                                 
4 ”Om ett nuvärde multipliceras med annuitetsfaktorn, erhålles beloppet på varje annuitet i en annuitetsserie, 
som sammantaget har detta nuvärde.” (Grubbström & Lundquist, 1996, sid. 40) 
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   Årliga Kostnader    

År 0 1 2 3 4 5 Nuvärde 
(r=7 %) 

Nytt 
system 

250 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 578 000 

Nya 
systemets 

EAC 

 140 9765 140 976 140 976 140 976 140 976 578 000 

Tabell 3.5: En investering i ett nytt värmesystem och dess EAC (Brealey, et al., 2004). 
 
För att besluta om det är mer ekonomiskt att behålla det gamla systemet eller ersätta det med 
ett nytt beräknas EAC för investeringen. När driftskostnaderna jämförs (140 976 kr – 120 000 
kr) kan det konstateras att företaget sparar 20 976 kr genom att behålla det gamla systemet. 
 

3.3 Internräntemetoden (Internal Rate of Return) 
 
Istället för räkna ut en investerings kapitalvärde, föredrar ofta företag att fråga sig huruvida 
investeringens avkastning är större eller lägre än kalkylräntan (Brealey et al., 2004). Den ränta 
vid vilken en investerings kapitalvärde är 0 kallas internräntan (IRR). En investering är 
lönsam om dess internränta är högre än den på förhand bestämda kalkylräntan (Persson & 
Nilsson, 1999). Ju högre internränta desto lönsammare investering (Grubbström & Lundquist, 
1996). 
 
Om vi för enkelhetens skull antar en grundinvestering på 100 000 kr och ett 
inbetalningsöverskott på 110 000 kr kommer internräntan att bli: 
 
Internräntan= __Inbetalningsöverskott – Grundinvestering___   110 000-100 000  = 0,10 
                                                   Investering                                        100 000 
 
Förutsatt att kalkylräntan är lägre än 10 % är alltså investeringen lönsam. 
 
En investering hos ett fastighetsbolag enligt exemplet nedan skulle ge följande uträkning för 
internräntan: 
 

-100 000 + 45 000 + 45 000 + 45 000   = 0 
                            (1+IRR) (1+IRR)2 (1+IRR)3 

 
Första steget i uträkningen är att lägga ihop inbetalningsöverskotten och se om de täcker 
grundinvesteringen. Täcks ej grundinvesteringen ses direkt att investeringen inte är lönsam. I 
detta fall blir summan av inbetalningsöverskotten 135 000 (45 000 + 45 000 + 45 000) alltså 
är det värt att räkna ut internräntan. Nästa steg är att genom en enkel funktion i Excel räkna ut 
internräntan vilket i exemplet blir 16,65 %. Då kalkylräntan i grundexemplet är 7 % skulle 
detta innebära att investeringen är lönsam.  
 
Enligt Brealey, et al. (2004) använder sig många företag av internräntemetoden istället för 
kapitalvärdemetoden. Om beräkningarna görs korrekt leder de båda metoderna till samma 
beslut, men internräntemetoden har flera fällor som kan leda till felbedömningar. ”Oegentliga 
investeringar kan ibland ställa till utvärderingsmässiga problem. Om till exempel 
                                                 
5 578 000 / 4,1 (annuitetsfaktor för 7 % och 5 år) = 140 976 
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nettobetalningarna byter tecken mer än en gång, har internränteekvationen mer än en 
lösning. Vi får med andra ord flera internräntor” (Grubbström & Lundquist, sid. 19, 1996). 
Andra misstag kopplade till internräntan är att den favoriserar små investeringar med hög 
internränta, men med lågt kapitalvärde. Enbart internräntemetoden är i många fall inte 
tillräckligt för att göra en adekvat bedömning av en investering (Brown & Matysiak, 2000). 
En fördel med internräntemetoden är att den ger en enkel och konkret bild av en investerings 
lönsamhet genom ett procentuellt avkastningsmått jämfört med kapitalvärdet (Grubbström & 
Lundquist, 1996). 
 

3.4 Återbetalningstiden (Pay-backmetoden) 
 
Med återbetalningstid menas den tid det tar innan de sammanlagda inbetalningsöverskotten är 
lika stora som grundinvesteringen. Om inbetalningsöverskotten är konstanta kan 
återbetalningstiden enkelt beräknas som: 

 
Återbetalningstid = _______Grundinvestering________ 

                        Inbetalningar - Utbetalningar 
 
I exemplet nedan beräknas på en investering hos ett fastighetsbolag. Grundinvesteringen är på 
100 000 kr och de årliga besparingarna uppgår till 60 000 kr samt utbetalningar uppgående till 
15 000 kr. Detta ger en återbetalningstid på: 
 

100 000/ (60 000 – 15 000) = 2,2 år. 
   
Den beräknade återbetalningstiden jämförs med en på förhand bestämd tid, som man kommit 
fram till att det längst bör ta innan investeringen är intjänad. Detta maximivärde bestäms 
erfarenhetsmässigt och är oftast olika för olika typ av investering. Denna metod är starkt 
likviditetsinriktad eftersom den betraktar investeringar som snabbt återbetalar de bundna 
medlen som lönsamma (Persson & Nilsson, 1999). 
 
Det finns invändningar mot denna metod. För att åskådliggöra dessa har ett exempel på tre 
investeringar och deras återbetalningstid respektive kapitalvärde beräknats nedan. Betalningar 
som infaller efter återbetalningstidpunkten räknas inte alls (Grubbström & Lundquist, 1996), 
vilket återspeglas i investering A vilket är grundexemplet. Denna investering väljs enligt 
återbetalningstiden bort trots att det enligt kapitalvärdemetoden är den mest lönsamma.  
   
Investering År 0 År 1 År 2 År 3 Återbetalningstid, 

år 
Kapitalvärde 

(r=7%) 
A -100 000 45 000 45 000 45 000 2,26 18 094 
B -100 000 50 000 50 000 0 2 -9 599 
C -100 000 0 100 000 0 2 -12 656 

 
Tabell 3.6: Tre olika projekt med återbetalningstid och NPV (Brealey, et al., 2004).. 
 
Ytterligare ett problem med återbetalningstiden är att den inte tar hänsyn till tidsvärdet av 
pengar, en inbetalning år 2 värderas lika högt som en inbetalning år 1 trots att en inbetalning 
vid ett senare tillfälle är mindre värd. Som exempel kan tas investering C som har en lika lång 

                                                 
6 Grundinvestering/Årligt betalningsöverskott (100 000 / 45 000 = 2,2) 
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återbetalningstid som investering B, men ett ännu lägre kapitalvärde. Detta eftersom 
inbetalningen infaller vid ett senare tillfälle (Brealey, et al., 2004). 
 
Återbetalningstiden används i första hand för dess enkla utformning. Investeringsbeslut kräver 
förhandlingar och diskussioner med människor inom många avdelningar på företagen och det 
är viktigt att alla förstår, på grund av återbetalningstidens enkelhet blir det ett lätt instrument 
att kommunicera med. I praktiken används återbetalningstiden mestadels vid små 
investeringar eller när investeringens vinster är så uppenbara att ingen djupare analys krävs 
(ibid, 2004).  Företag med kassaflödesproblem ger företräde åt denna investeringsmetod då 
snabb återbetalning föredras vilket ger en bättre likviditet. Enligt Grubbström & Lundquist 
(1996, sid. 21) är återbetalningstiden godtagbar ”… som ett första grovsållningsmått eller som 
ett bivillkor”. De menar även att ju kortare återbetalningstid desto mindre risk att förlora de 
satsade pengarna. Beroende på investeringarnas långsiktighet sätter företagen upp olika krav 
på återbetalningstid. För att hålla kapitalrisken på en viss nivå väljer man endast bland de 
investeringar som uppfyller de ställda kraven. Dessa utvärderas sedan med till exempel 
kapitalvärdemetoden och de mest lönsamma genomförs. 
  
Genom att ta hänsyn till ränta genom diskontering kompenserar man enligt Ohlsson (2001) en 
av återbetalningstidens allvarligaste brister, nämligen den att hänsyn inte tas till 
lönsamhetskravet i form av kalkylräntan. Detta gör man ”… genom att betalningarna 
multipliceras med en diskonteringsfaktor precis som i nuvärdemetoden” (Grubbström & 
Lundquist, 1996, sid. 21). Återbetalningstiden definieras då som den tid som krävs innan 
investeringen har givit inbetalningsöverskott som är så stora att kapitalvärdet är 0 vid den 
givna kalkylräntan (Persson & Nilsson, 1999). 
 
 

3.5 Kalkylräntan 
  
I tidigare exempel har kalkylräntan använts för att avgöra om en investering är lönsam eller 
inte. Hur bestäms denna ränta? Enligt Grubbström & Lundquist (1996) kan kalkylräntan ses 
som aktuellt pris på värdet av att förskjuta tillgängligheten av pengar i tiden. För att förtydliga 
detta visas ett exempel. 
 
Insättning på 100 kr görs på ett bankkonto till 10 % ränta. Om fem år har beloppet ökat till 
100 * 1,105 = 161 kr. Om denna placering är det bästa sättet att placera 100 kr är det med 
andra ord värda 161 kr om fem år. Följaktligen föredras, om möjligheten ges, att få 200 kr 
utbetalt om fem år framför att få 100 kr insatt på bankkonto idag, men inte att få 140 kr om 
fem år. 
 
En teoretisk tolkning av kalkylränta kan vara ”avkastningen på bästa möjliga, alternativa 
placering.” (ibid, 1996, sid. 14) 
 
Detta krav på avkastning kan bestämmas som ett vägt genomsnitt av långivarnas respektive 
ränte- och avkastningskrav, det vill säga kostnaden för företagets kapitalanskaffning. Den 
genomsnittliga kapitalkostnaden utgörs alltså av det genomsnittliga räntekravet för företagens 
alla långsiktiga finansieringskällor. 
 
För att exemplifiera detta antar vi följande förutsättningar. Ett fastighetsbolag skall göra en 
investering. Kapitalstrukturen i företaget utgörs av ett eget kapital (E) motsvarande 40 Mkr. 
Lånen (D) uppgår till 30 Mkr. Tillgångarna (V) uppgår alltså till 70 Mkr. Långivarna kräver 

 25



en avkastning (r lån) på 4 %. Företagets ägare har ett avkastningskrav  (r eget kapital) på 7 %. 
Skatten (T c) uppgår för detta börsnoterade bolag till 28 %. Den genomsnittliga 
kapitalkostnaden (WACC) räknas ut: 
 
WACC = (D/V * (1 – T c) r lån) + (E/V * r eget kapital) 
(Brealey, et al., 2004, sid. 325) 
 
Detta skulle ge företaget en genomsnittlig kapitalkostnad på: 
 
( 30/70 * (1 – 0,28) * 0,04) + ( 40/70 * 0,07) = 5,2 % 
 
Med den aktuella kapitalstrukturen och avkastningskrav från respektive finansiär måste 
företaget ha en kalkylränta på minst 5,2 %.Vid investeringar med större risk kommer 
finansiärerna att kräva en högre avkastning vilket skulle medföra en högre kalkylränta. 
 

3.6 Myndigheters krav (Boverkets Byggregler) 
 
Boverket är ett statligt verk och huvudmyndighet för statens bostadspolitik. Boverket 
behandlar frågor kring samhällsplanering, stads- och bebyggelseutveckling, byggande och 
förvaltning och bostadsfrågor. De svarar också för administrationen av statliga bostadsstöd i 
form av bidrag eller subventioner till finansiering av bostäder (www.boverket.se). 
 
I Boverkets Byggregler (BBR) är de föreskrifter som rör energibesparande åtgärder samlade 
under avsnitt 9 ”Energihushållning”. Föreskrifterna gäller alla ny-, om- och tillbyggnationer 
förutom växthus och byggnader som endast används under kortare perioder per år samt de 
byggnader där inga kyl- eller värmebehov finns. Avsnitt 9:2, 9:3 föreskriver bostäders och 
lokalers maximala energianvändning/m2 i landets olika klimatzoner. För bostäder gäller en 
maximal förbrukning om: 
 

 130 kWh/m2 golvarea i klimatzon norr 
 110 kWh/m2 golvarea i klimatzon söder 

 
För lokaler gäller en maximal förbrukning om: 
 

 120 kWh/m2 golvarea i klimatzon norr 
 100 kWh/m2 golvarea i klimatzon söder 

 
Dessa krav kontrolleras genom beräkning dels vid projekteringen och dels vid uppmätningar i 
den färdigställda byggnaden. Dessa krav måste tillgodoses innan byggnaden kan tas i bruk. 
Beräkningar bör utföras med utgångspunkt i aktuell inne- och utetemperatur, normalt 
brukande av tappvarmvatten, vädring och värmetillskott från processer i lokalen. Mätningar 
av byggnadens energianvändning kan utföras enligt avsnitt 
9:71, där det stadgas att energianvändningen kontinuerligt skall följas upp. Byggnadens 
energianvändning bör mätas under en sammanhängande 
12-månadersperiod, avslutad senast 24 månader efter det att byggnaden 
tagits i bruk. Normalårskorrigering och eventuell korrigering för onormal 
tappvarmvattenanvändning, vädring och värmetillskott från processer i lokalen 
bör redovisas i en särskild utredning. 
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4. Empiri 
 
I detta kapitel kommer en redogörelse för resultaten av undersökningen. Empirin inleds med 
en företagspresentation där även respondenterna presenteras. Därefter följer en redovisning 
av intervjuerna där svaren från samtliga respondenter kommer att ställas mot varandra i 
texten.   
 

4.1 Företagspresentation 
 
Under denna rubrik kommer en kort presentation av de undersökta företagen samt deras 
representanter. 

4.1.1 Kungsleden 
Kungsleden bildades 1993 som ett statligt bolag med huvuduppgift att förvalta fastigheter åt 
staten. 1997 såldes bolaget till ett antal privata investerare med affärsidén att äga och förvalta 
fastigheter med långsiktigt hög och stabil direktavkastning. Kungsleden blev nu ett 
börsnoterat bolag som lade större vikt vid fastighetens ekonomiska potential än dess kategori 
och geografiska läge, vilket visar sig i deras vitt utspridda och heterogena fastighetsbestånd 
(Kungsledens årsredovisning, 2005). I Kungsledens tredje kvartalsrapport 2006 framgår att 
Kungsleden per den 30 september ägde 652 fastigheter belägna i 132 kommuner spridda i 
hela landet. Den uthyrbara ytan uppgick till 3 378 000 kvadratmeter och hade ett bokfört 
värde om 23,7 miljarder kronor. Bolaget ser sig själv som ett transaktionsintensivt företag där 
omsättningen på fastigheterna är hög. 
 
Kungsledens fastighetsbestånd i Karlstad bestod, per den 30 juni 2006, av 35 fastigheter. 
Dessa är spridda över hela staden men många återfinns i de centrala delarna. 
Karlstadskontoret handhar även fastigheter i Dalarna samt Norrland och just nu har kontoret 
cirka 50 fastigheter. Enligt Anita Lind, fastighetsförvaltare i region väst inriktar sig 
Kungsleden nästan uteslutande på kommersiella fastigheter då bostäder ej ingår i affärsidén. 
 
På Kungsleden intervjuades Anita Lind. I hennes arbetsuppgifter ingår inte bara uthyrningen 
av lokaler och bostäder utan även ansvar för inkomster och utgifter i de fastigheter hon 
ansvarar för. 

4.1.2 KBAB 
KBAB (Karlstads Bostads Aktiebolag) äger och förvaltar 6700 lägenheter, affärscentra, 
servicehus och andra lokaler. Företaget grundades 1942 och har genom åren haft en aktiv roll 
i Karlstads bostadsproduktion. Företagets fastigheter står för cirka 30 % av det totala boendet 
i flerfamiljshus i Karlstad och företagets andel av kommunens bostadsmarknad är 16 %. 
KBAB utger sig för att vara en av Sveriges grönaste hyresvärdar och bäst på att spara energi 
bland de allmännyttiga bostadsbolagen. År 2005 tilldelades företaget SABO:s (de 
allmännyttiga bostadsföretagens organisation) prestigefyllda miljöpris. År 2005 omsatte 
KBAB 400 Mkr. Företaget har 116 anställda i en decentraliserad organisation med bovärdar i 
alla områden. KBAB ägs av Karlstad kommun genom koncernen Karlstad Stadshus AB 
(KBAB: s årsredovisning, 2005). 
 
På KBAB intervjuades företagets VD Mats Enmark. 
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4.1.3 Klövern 
Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som startade sin verksamhet under våren 2002. 
Innan dess var verksamheten inriktad på IT-konsulttjänster. Klöverns affärsidé är att med 
lokal närvaro aktivt utveckla kommersiella fastigheter i större svenska städer (Klöverns 
Årsredovisning, 2005). Deras fokus ligger i de nio städerna; Borås, Eskilstuna, Kalmar, 
Karlstad, Linköping, Norrköping, Nyköping, Västerås och Örebro. Från 2003 har det pågått 
ett intensivt arbete med att bygga en väl fungerande organisation inom såväl fastighetsskötsel 
som administration. Antalet fastigheter har ökat från 80 vid inledningen av 2003 till 162 den 
31 december 2005. Under samma period har antalet medarbetare ökat från knappt 20 till 75 
(ibid, 2005). 
 
På Klövern i Karlstad intervjuade vi driftteknikern Håkan Andreasson som är ansvarig för alla 
energi- och klimatfrågor. Enligt honom äger och förvaltar fastighetsbolaget i Karlstad för 
närvarande 17 fastigheter fördelat på cirka 110 000 m2. Dessa är, i linje med Klöverns 
affärsidé, enbart kommersiella fastigheter. Deras hyresgäster varierar från skolor och 
Karlstads kommun till privata kontor och industrier.  

4.1.4 Akelius Fastigheter AB 
Akelius Fastigheter AB bildades 1994 och är en av Sveriges största privata ägare av 
bostadshyreshus. Akelius Fastigheter har 26 000 lägenheter i 30 kommuner i Sverige och år 
2006 började företaget även köpa fastigheter i Tyskland. I Akelius bokslutsrapport från 2005 
framgår det att företaget ska äga och utveckla ett fastighetsbestånd där avkastningen 
återinvesteras. De strävar efter att ha en långsiktig förmåga att skapa ett säkert kassaflöde, 
vilket medför att andelen bostäder lägst skall utgöra 75 % av marknadsvärdet. 
 
På Akelius Fastigheter AB intervjuades Stefan Martinsson som är ansvarig för energifrågor i 
område väst. Akelius Fastigheter AB i Karlstad, som ingår i område väst, verkar först och 
främst i stadens centrala delar. Deras totala bestånd i Karlstad utgörs av 70 441 kvm, varav 
cirka 87 % av dessa utgör bostäder. 
 

4.2 Intervjuredovisning 
 
Nedan kommer svaren från fastighetsbolagens representanter att redovisas. 
Intervjuredovisningen är indelad i tre huvudfrågor med underliggande delfrågor (se 
Intervjufrågor, bilaga 1). Första huvudfrågan som ställdes var om fastighetsbolagen försökte 
profilera sig som ett energibesparande/miljövänligt företag. Nästa huvudfråga rörde 
energitjänster och tredje huvudfrågan behandlar investeringar i energibesparande åtgärder.  
 

4.2.1 Profilering 
Första huvudfrågan som ställdes till respondenterna var huruvida deras företag försöker 
profilera sig som ett energibesparande/miljövänligt företag.  
 
Anita Lind på Kungsleden svarade, utan betänketid, nej. ”Vår policy är att vi skall ligga i 
mitten. Vi ska inte vara bäst och inte ligga sämst utan vi ska ligga i mitten.” Hon påpekar 
vidare att de dock måste uppfylla de krav som ställs från myndigheter men att de i övrigt inte 
stävar efter att vara energibesparande. Anledningen till denna profil hos Kungsleden förklaras 
enligt Anita Lind av att omsättningen på fastigheter är hög. Hon förklarar vidare att om 
bolaget ska profilera sig och vara miljömedvetet ska det genomsyra hela bolaget. Då 
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Kungsleden ”lever ganska mycket i förändringar” blir det svårt att genomföra. Hon fortsätter 
med att jämföra Kungsleden med fastighetsbolaget Lundberg som mer sällan säljer en 
fastighet och på så vis kan ha ett helt annat tänk i energifrågor. 
 
Mats Enmark på KBAB anser att de står för en energibesparande och miljövänlig profil i 
Karlstad. ”Vi har jobbat med de här frågorna långsiktigt, inte så att vi skryter med vad vi gör, 
men däremot ser de boende och Karlstadborna att vi gör en massa konkreta saker och det blir 
vår marknadsföring.”  Han berättar vidare att KBAB har jobbat med miljöfrågor sedan mitten 
av 1990-talet. Det började med avfallshantering, men kom sedermera fram till att den största 
miljöbelastningen var den energi som förbrukades för uppvärmning och varmvatten. Sedan 
dess har det mesta handlat om att reducera energiförbrukningen och styra mot mera hållbara 
energiformer. ”Man bygger fortfarande idag som man gjorde för 20 år sedan ungefär med 
samma energiförbrukning fast energipriserna är de dubbla.” Mats Enmark är kritisk till att 
normerna fortfarande kan tillåta detta.  På KBAB har man däremot dragit slutsatsen att 
energiförbrukningen måste sänkas för att ett långsiktigt ägande skall kunna bli lönsamt. 
Mycket handlar om enkla lösningar såsom justering av ventilation efter årstid samt kunnig 
och motiverad personal. En av drivkrafterna bakom energitänkandet är att kunna skapa 
konkurrenskraftiga hyror så att det fortfarande är attraktivt alternativ att bo i hyresrätt. 
 
Håkan Andreasson på Klövern säger att de inte går ut med att vara det mest miljövänliga 
fastighetsbolaget. ”Däremot jobbar vi väldigt hårt med energibesparande åtgärder, men vi 
sticker inte under stolen med att det framför allt handlar om att spara pengar.” Han säger att 
det stigande energipriset innebär en radikal skillnad på företagets förtjänster. ”Vi kanske hyr 
ut för ett antal fler miljoner men det blir inte mer pengar över för det eftersom energipriset 
stigit så fruktansvärt de senaste åren. Han fortsätter med att säga att en synergieffekt av deras 
ekonomiska tänkande blir en bättre miljö. 
 
På Akelius Fastigheter säger Stefan Martinsson att de inte utåt profilerar sig som ett 
miljövänligt och energibesparande fastighetsbolag. Däremot finns tydliga interna riktlinjer 
och åtgärdsprogram kring både energi- och miljöfrågor och han tror att intresset för dessa 
frågor kommer att växa i och med de stigande energipriserna. 
 

4.2.2 Energitjänster 
Nästa huvudfråga som ställdes under intervjun rörde energitjänster. Det som ville uppnås var 
en definition av begreppet, om företaget i fråga använde sig av det och om det ställdes några 
krav från myndigheternas sida vad gäller energiförbrukning. Dessutom var av intresse att ta 
reda på om energitänkandet påverkade hyresgästerna. 
 
Anita Lind på Kungsleden var inte helt säker på begreppet utan bad oss att förklara. Efter att 
vi gett henne energimyndighetens syn på begreppet blev svaret att Kungsleden i Karlstad inte 
använde sig av sådana tjänster. Hon säger att det inte heller finns någon speciell avdelning på 
Kungsleden i Karlstad som arbetar med energifrågor, de har dock en tekniker som ansvarar 
för alla installationer rörande energi. Däremot berättar hon att Kungsleden i Karlstad 
konsulterar ett företag vid namn ACC som gör energianalyser på deras bestånd. ”De tittar på 
hur huset är byggt, de tittar på hur ledningar är dragna, vad det finns för ventilation, vad det 
är för uppvärmning och utifrån det kommer de med ett åtgärdspaket.” För tillfället görs 
kontrollerna endast på de fastigheterna med ovanligt hög energiförbrukning, men tanken är att 
hela Karlstadbeståndet på sikt skall kontrolleras. Utifrån denna kontroll tar ACC fram ett 
åtgärdspaket med diverse små och stora åtgärder. De små åtgärderna kan vara att ändra 
drifttider på ventilation och byta ut shuntventiler och dessa har kort återbetalningstid. De 
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större åtgärderna kan ha upp till tio års återbetalningstid. Enligt Anita Lind genomförs som 
regel inte de större åtgärderna om det inte är något som ”totalhavererar”, till exempel 
installeras just nu fjärrvärme i några fastigheter. Fokusen ligger dock på de små åtgärderna 
med kort återbetalningstid. På frågan om ACC: s åtgärdsprogram är relevanta och återbetalar 
sig svarar hon: ”Som regel, ja.”  
 
När vi under intervjun med KBAB börjar diskussionen kring energitjänster nämner Mats 
Enmark Performance Contracting som en synonym till energitjänster. Detta är enligt honom 
något som diskuteras i branschen. ”Vi har analyserat några sådana och det är möjligt att det 
är något för dem som absolut inte har några pengar och måste börja i någon ände för att 
reducera sina kostnader, men för den som har möjlighet att investera själv så är det alltid att 
föredra. Jag kan inte se affären med att lämna bort det till någon annan. Man måste ha egen 
kompetens i företaget.” Det finns de som förespråkar denna typ av tjänst, men han har själv 
svårt att se det som en långsiktig väg till framgång. Hans argument mot energitjänster är att 
man får för liten del av besparingen och över tid urholkas kompetensen inom det egna 
företaget och en beroendeställning till energitjänstleverantören uppstår. KBAB köper 
konsulttjänster till vissa projekt, men de har en väldigt utvecklad egen kompetens och strategi 
inom området. Ofta blir lösningarna som konsulterna kommer med, enligt Mats Enmark, 
väldigt invecklade och opraktiska vilket inte passar KBAB som förespråkar enkla lösningar 
som är anpassade till verksamheten.  
 
En annan lösning som kanske inte är så enkel är att producera sin egen energi. KBAB är 
delaktiga i konsortiet Vindpark Vänern som ska bygga vindkraftverk på Gässlingegrundet i 
Vänern. ”Tanken är att vi ska vara försörjda med egenproducerad el från och med 2008 - 
2009.” Med 1 ½ vindkraftverk kommer hela KBAB: s fastighetsel att täckas, till exempel 
ventilationsanläggningar, tvättstugor och belysning i allmänna utrymmen. De kommer 
däremot inte att täcka hushållselen, alltså den el som hyresgästerna förbrukar i deras 
lägenheter. Investeringen blir lönsam med hjälp av de subventioner som fortfarande finns för 
anläggande av vindkraftverk samt att den egenproducerade energin blir billigare än den köpta 
energin.  
 
Håkan Andreasson på Klövern var, liksom Anita Lind på Kungsleden, inte säker på vad 
begreppet energitjänst innebar men förklarar det som att få extern hjälp med 
energieffektiviserande åtgärder. Klövern i Karlstad köper inga externa tjänster men det skiljer 
från kontor till kontor beroende på kunskaper. ”Här i Karlstad köper vi inte in Pelle Firma 
som skall spara energi åt oss utan det gör vi själva och framför allt jag. Vi tittar på en idé, 
löser problemet och sen sparar vi förhoppningsvis mycket energi.” Tillvägagångssättet han 
beskriver är att de tar reda på vilka fastigheter som drar mest energi. Därefter reds det ut 
varför dessa drar mest och vad som kan göras för att minska energiförbrukningen. Han 
berättar att det många gånger handlar om överventilation vilket innebär att ventilationen är 
igång trots att ingen vistas i lokalerna eller att luftflödena är större än behovet. 
 
Stefan Martinsson på Akelius Fastigheter är helt på det klara med sin tolkning av begreppet 
energitjänster. ”Det grundar sig på inköp av konsulttjänster och produkter av leverantörer 
som sedan sätts samman till ett energieffektiviserande projekt.” Akelius Fastigheter använder 
sig av energitjänster i den formen han precis förklarat. Tillvägagångssättet för användandet av 
energitjänster tas fram centralt av ”Energigruppen” där Stefan Martinsson tillsammans med 
sina kollegor från de övriga områdena sätter upp riktlinjer. De konkreta åtgärderna bestäms 
sedan på lokal nivå med utgångspunkt från riktlinjerna. Energitjänsterna genomförs med hjälp 
av kunskap från konsulter och denna kunskap sätts sedan samman till ett åtgärdsprogram som 
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passar ett specifikt projekt. ”Innan man ger sig på energibesparande åtgärder är det viktigt 
att man har rätt underlag från både leverantörer och berörda fastigheter.” Då kunskapen i 
första steget kommer från konsulter är det, enligt honom, viktigt med uppföljning för att 
skaffa sig erfarenhet inför kommande projekt. 
 
Då energitjänster har en central roll i uppsatsens följer här en kort sammanfattning på de 
olika fastighetsbolagens syn på begreppet. Anita Lind på Kungsleden berättar att de 
använder sig av en konsultfirma som hjälper dem med energibesparande åtgärder, men anser 
inte att de använder sig av energitjänster. Mats Enmark på KBAB ställer sig negativ till 
energitjänster med anledningen att det i längden inte är ekonomiskt försvarbart. Det är enligt 
honom alltid att föredra att genom egen kompetens sköta energieffektiviseringen. På Klövern 
i Karlstad säger Håkan Andreasson att de, precis som KBAB, internt genomför 
energieffektiviseringar. Stefan Martinsson berättar att de på Akelius Fastigheter AB använder 
sig av konsulter för att skaffa sig kunskapen att genomföra energieffektivisering. För att 
behålla kunskapen följer de noggrant upp varje projekt. 
 
På frågan om myndighetskrav svarade Anita Lind på Kungsleden att det är mycket att hålla 
ordning på.  Dock var den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK), som reglerar 
luftomsättningen i bostäder och lokaler, den enda hon nämnde som berör energianvändningen. 
Enligt hennes vetande finns inga subventioner eller bidrag från myndigheter att tillgå för 
hennes företag när det gäller energibesparande åtgärder.  
 
Mats Enmark på KBAB motsäger Kungsledens Anita Linds uttalande och nämner att bidrag 
finns för konvertering från oljeeldade fastigheter till fjärrvärmeanslutning. När det gäller 
myndighetskrav ställs, enligt honom, i dagsläget inga krav på energiprojektering vid 
nybyggnation. Mats Enmark anser snarare att arkitekturen går emot energitänkandet med 
stora glaspartier och sämre isolering. Han nämner inte heller några övriga krav som ställs från 
myndighetssida förutom den kommande energideklarationen, men tycker att staten genom 
lagstiftning borde göra mer. Ett krav på minimiåtgärder på alla fastigheter borde läggas fram. 
 
Några myndighetskrav vad gäller energibesparande åtgärder tror inte Håkan Andreasson på 
Klövern att det finns. Det enda krav som finns är OVK, men han tycker att rekommendationer 
och information borde föras fram till framför allt mindre fastighetsbolag vars organisationer 
inte har kompetens nog att klara av dessa frågor. På frågan om subventioner svarar han att de 
finns, ”men emellanåt är det är för mycket om och men”. Håkan Andreasson nämner ett 
exempel där de bytt från direktverkande elvärme till bergvärme. Hade de istället valt 
fjärrvärme skulle de ha fått subventioner då fjärrvärmen anses mer miljövänlig. Detta tycker 
han är ”helt uppåt väggarna” då fjärrvärmen i Karlstad delvis produceras med hjälp av råolja, 
medan bergvärmen finns naturligt i marken utan någon miljöpåverkan. ”Är det miljövänligt, 
så fan alltså!”  
 
På Akelius Fastigheter får, enligt Stefan Martinsson, företaget inga riktlinjer från myndigheter 
förutom OVK. När det gäller subventioner säger han att det kan finnas vid enskilda lösningar, 
såsom installation av solfångare, men det är inget som de har utnyttjat. 
 
År 2009 kommer energideklarering av husen lagstiftas vilket medför att husen klassificeras 
efter deras energiprestanda. En fråga angående hur fastighetsbolagen kommer att agera i 
denna fråga kändes därför relevant i sammanhanget.  Kungsleden kommer, enligt Anita Lind, 
troligtvis att centralt köpa denna tjänst och alltså inte utbilda sin personal för att själva kunna 
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genomföra deklarationen. Detta handlar delvis om att Kungsleden inte har så mycket 
personal.  
 
KBAB har i flera år jobbat med egna energideklarationer för att få ett så bra beslutsunderlag 
som möjligt för sina framtida investeringar. Ur energideklarationerna tar de fram en lista med 
olika åtgärder och vilka besparingseffekter de kan ge. Då energideklarationen kommer att 
uppmärksamma skillnader i fastigheternas energiprestanda och avkastning tror Mats Enmark 
att deklarationen kommer att påverka fastigheternas värde. Han menar att energideklarationen 
kommer att spegla värdet av fastigheterna på ett bättre sätt än dagens schablonmässiga 
driftskostnader. 
 
Håkan Andreasson utrycker en viss misstro till energideklarationerna. ”Jag är rädd för att det 
kommer att bli en riktig konsultsväng.” Klövern har därför valt att ta ett steg tillbaka för att 
avvakta myndigheternas beslut i frågan. Han tror dock att värderingen av fastigheterna redan 
idag påverkas av energiprestandan. Det positiva med energideklarationerna skulle enligt 
Håkan Andreasson vara att de motiverar fastighetsägare som är mindre insatta i 
energibesparande åtgärder till att investera i dessa.  
 
Stefan Martinsson på Akelius Fastigheter har svårt att tro att energideklareringen är möjlig att 
genomföra redan 2009. En mängd olika frågor kring deklarationerna är obesvarade. Vilka 
som skall utföra energideklarationerna är en av dem. Han tror att kompetensen finns men att 
det är för få som besitter den. En annan svårighet, som Stefan Martinsson ser det, är att varje 
fastighet är unik vilket gör förfarandet än mer komplicerat. 
  
På frågan om hyresgästernas komfort påverkas av företagets energitänkande svarade Anita 
Lind på Kungsleden att om exempelvis temperatursänkningar görs är det från onormalt höga 
till normala nivåer: ”Det är ju våra hyresgäster vi lever på och de ska ju vara nöjda … de 
åtgärder vi gör ska inte slå igenom så mycket att hyresgästerna känner av det.” När det gäller 
energibesparande rekommendationer till hyresgästerna uppmanar Kungsleden dem att 
använda lågenergilampor.  
 
Precis som Kungsleden har KBAB den senaste tiden sänkt temperaturerna från onormalt höga 
till normala nivåer. Enligt Mats Enmark är rätt justerade ventilations- och 
uppvärmningssystem grunden till att folk inte skall märka någon komfortskillnad. Han säger 
att rekommendationer till hyresgäster har väldigt begränsad påverkan så länge debiteringen 
sker kollektivt. Av den anledningen har KBAB börjat använda sig av individuella vatten- och 
elräkningar vilket ger en minskad förbrukning på upp till 25 %. I takt med individuell 
debitering sänks även bashyran vilket får till följd att hyresgästerna i större utsträckning kan 
påverka sin boendekostnad. 
 
Utan att frågan om hyresgästernas komfort ställs börjar Håkan Andreasson på Klövern berätta 
att deras energieffektiviseringar aldrig skall sänka standarden i lokalerna. ”Vi ska spara, men 
det ska inte märkas. Det skall hellre bli bättre.” Genom att se över och finjustera både 
ventilations- och värmesystem skall ett jämnare klimat nås. Några generella tips gällande 
energiförbrukning ges inte. Han berättar dock att de har några hyresgäster med hög 
vattenförbrukning vilka de ger råd och tips för att hålla nere förbrukningen. Han avslutar med 
att citera Klöverns motto: ”Var dag underlätta kundens vardag." 
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4.2.3 Investeringar 

Tredje och sista huvudfrågan rörde investeringar. Här ville utrönas vilka investeringsmetoder 
företagen arbetar med och på hur lång tidshorisont företagen investerar. En annan viktig 
fråga rörde den eventuella skillnaden mellan allmännyttiga och privata fastighetsbolag när 
det gäller viljan och motivet att investera i energibesparande åtgärder.  
 
Anita Lind på Kungsleden svarar att de alltid räknar på återbetalningstiden (pay-back) men 
många gånger går bedömningen av energibesparande investeringar ”på känn”. Som exempel 
nämner hon investeringar i hyresgästanpassningar: ”Säg att du skriver ett treårs kontrakt på 
100 000 per år, då har du en summa på 300 000. Kostar investeringen hälften av detta, 
150 000, då brukar man säga att det är ok.” Detta benämner Anita Lind som en tumregel 
men det varierar självklart beroende på investering. När det gäller återbetalningstid försöker 
de, enligt henne, att hålla sig till tre år, men det finns ingen regelbok utan bedömningen görs 
från fall till fall. För att återgå till fjärrvärmen säger hon: ”Det betalar sig ju inte på tre år, 
men det har vi valt att göra i alla fall.” Anita Lind uppskattar friheten att få driva det projekt 
hon själv tror på och säger att besluten varierar från förvaltare till förvaltare med få 
centralstyrda beslut. ”Det är det som jag tycker är så roligt här på Kungsleden, man har 
väldigt mycket ansvar själv.”  
 
På KBAB ser investeringsförfarandet något annorlunda ut. Vid energibesparande 
investeringar används både återbetalningstiden och en så kallad livscykelkalkyl. 
Återbetalningstiden varierar mellan fem till tio år beroende på investeringens storlek. Då ny 
teknik ofta är inblandad säger Mats Enmark att det är en svårighet att bedöma hur mycket 
underhåll och hur lång livslängd investeringen har vilket försvårar investeringsbeslutet. I 
livscykelkalkylerna tas större hänsyn till detta då antaganden om framtiden är medräknade i 
investeringskalkylen. Målsättningen med livscykelkalkylen är att se hur lönsam en investering 
är på sikt då fokus inte ligger på återbetalningstiden utan vad investeringen genererar under 
hela sin livstid. Svårigheten med kalkylen är att veta hur stora inbetalningsverskotten blir över 
investeringens livslängd: ”Det är ju det som är svårt för att i ett sådant perspektiv, när man 
tittar framåt, så blir det en massa osäkerhetsfaktorer.” Han fortsätter att berätta att på grund 
av osäkerhetsfaktorerna används båda metoderna, men på senare år har de höjt blicken och 
tittar mer framåt. Utfallen på livscykelkalkylerna har blivit väsentligt bättre än förväntat. ”Vi 
har fått en mycket högre avkastning än vad vi hade räknat med och det har triggat oss att titta 
mer framåt, annars är ju risken att bra åtgärder åker.” Med detta tankesätt får, enligt honom, 
KBAB med fler av de bättre investeringarna.  
 
Håkan Andreasson på Klövern säger att det finns mycket pengar att tjäna utan att investera en 
krona. Som exempel nämner han justering av ventilationstider och temperatur. När det gäller 
investeringar i energieffektivisering är det bara återbetalningstiden han nämner. 
”Investeringar som vi har tillbaka på tre år tar vi på stubben. Mellan tre och fem år 
diskuterar vi det lite mer.” Vid större investeringar med längre återbetalningstid vägs även 
andra parametrar in. Till exempel jämförs grundinvesteringen och den minskade drift- och 
underhållskostnaden för det nya systemet med det gamla systemets drift- och 
underhållskostnader. På så vis avgörs om det är värt att investera. Han ger ett exempel där 
konvertering från direktverkande elvärme till bergvärme har gjorts. I detta fall hade de 
beräknat en återbetalningstid på åtta år. Investeringen kunde motiveras med tanke på det nya 
systemets överlägsenhet vad gällde både underhålls- och driftskostnader.  
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På Klövern finns ingen central avdelning som har hand om energifrågor utan idéer utvecklas 
på de lokala kontoren. På Karlstadskontoret är Håkan Andreasson anställd uteslutande för att 
ta hand om dessa frågor.  
 
Vid investeringar i energibesparande åtgärder använder sig Akelius Fastigheter av 
återbetalningstiden. Stefan Martinsson säger att alla investeringar genomförs om de 
återbetalar sig på maximalt fem år. Företaget kan inte försvara längre återbetalningstider 
eftersom omloppshastigheten på fastigheterna är så snabb att möjlighet för längre 
tidsperspektiv inte finns. Investeringar i energibesparande åtgärder genomförs om de faller 
inom ramen för deras återbetalningstid. Stefan Martinsson påpekar att en annan viktig faktor 
vid investeringar är att de, i enighet med deras ”policy”, inte skall påverka komforten i 
fastigheterna. 
  
När det gäller skillnader mellan allmännyttiga och privata fastighetsbolag säger Anita Lind: 
”Jag tror att allmännyttan är mycket bättre, i alla fall deras visioner.” Hon nämner direkt 
KBAB som ett exempel. ”De har kommit fram till individuell mätning på vatten och 
tvättstuga och det är ju bra för då får den som nyttjar tjänsten betala.” Hon poängterar dock 
att detta är mycket svårare att genomföra med kommersiella lokaler som Kungsleden i första 
hand förvaltar. Anita Lind på Kungsleden anser inte att det är aktieägarnas vinstkrav som 
avgör om ett företag tänker lång- eller kortsiktigt i sina investeringar utan snarare företagets 
strategi. Att Kungsleden väljer att inte investera i mer långsiktiga energibesparande åtgärder 
beror enligt henne på deras ”köp- och säljattityd”.  
 
Mats Enmark på KBAB menar att alla kan göra de enkla energibesparande lösningar som de 
gjort, vare sig det rör sig om ett privat eller allmännyttigt bolag. Hans motiv till varför 
fastighetsbolagen skall investera i energitjänster är att ingen kan blunda för verkligheten, med 
stigande energipriser, utan måste anpassa sig till den. ”Bättre investeringar finns inte, där 
man kan få en så oerhört snabb återbetalning och som betyder så mycket både ur 
miljöperspektiv och i plånboken.” Han fortsätter diskussionen med att jämföra KBAB med ett 
fastighetsbolag som är mer inriktade på köp och sälj. KBAB har en annan syn på ägandet och 
förvaltningen. ”Vi bygger ju fastigheter för att äga och förvalta över tid. Det är ju inte 
meningen att det ska vara någon handelsvara eller att vi ska köpa och sälja och på det sättet 
tjäna pengar på fastigheten. Det handlar om att kunna erbjuda ett bra hyresboende i Karlstad 
och det är det för oss oerhört viktigt att vi bygger hus med långsiktig, hållbar ekonomi.”  
 
Håkan Andreasson är inte helt övertygad om att det finns någon skillnad mellan privata och 
allmännyttiga fastighetsbolag. Enligt honom råkar det i Karlstad vara ett allmännyttigt 
fastighetsbolag som är långt fram i energifrågor, nämligen KBAB. ”De satsar ohyggligt 
mycket på energi.” Däremot tror han att det stora skillnader mellan olika privata 
fastighetsbolag. Detta förklarar han med att vissa privata fastighetsbolag är mer inriktade på 
köp- och sälj, medan andra köper fastigheter i syfte att äga och förvalta dem över en längre 
tid. Det handlar om att vissa tjänar pengar på att avyttra fastigheter medan andra tjänar pengar 
på att hyra ut lokaler. ”Om man har köp- och säljfilosofin som fastighetsägare så är man inte 
intresserad av att ens diskutera en treårsinvestering, för då vill man ju tjäna pengar på 
värdestegringar. Vi vill tjäna pengar på lång sikt.” Hans motivering till varför Klövern 
investerar i energibesparande åtgärder lyder som följer: ”… vi sticker inte under stolen med 
att det framför allt handlar om att spara pengar”. 
 
Stefan Martinsson på Akelius Fastigheter tror att skillnaden mellan allmännyttiga och privata 
fastighetsbolag beror att de förstnämnda ser mer långsiktigt och behåller sina fastigheter 
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under en längre tid samt att de inte har samma vinstkrav. På Akelius kan endast energitjänster 
med snabb återbetalningstid motiveras. Han anser att detta beror på att det i de privata 
fastighetsbolagen finns ett intresse från aktieägarna på korta återbetalningstider. 
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5. Resultat & Analys 
 
I detta kapitel kommer resultaten från den empiriska undersökningen att analyseras genom 
att kopplas samman med teorin och problembeskrivningen.  Analysen av 
problembeskrivningen avser att undersöka problematiken kring definitionen av en 
energitjänst samt dess betydelse för fastighetsbolagen. Analysen av det teoretiska kapitlet 
avser att undersöka investeringsmodellernas förekomst i den verklighet vi undersöker. Även 
våra egna tankar är en bidragande del av kapitlet. 
 

5.1 Fastighetsbolagens definition av energitjänster 
 
Som redan konstaterats i inledningskapitlet finns ingen vedertagen definition av begreppet 
energitjänst. Det konstaterades även att de största problemen med införandet av dessa var 
bristande erfarenhet och osäkerhet. Dessa konstateranden stämde överens med de 
fastighetsbolag vi undersökte då först och främst varierande erfarenhet förhindrade en liktydig 
definition.  
 
I inledningskapitlet beskrivs Bergmasth & Strids (2004) valmöjligheter när företagen bestämt 
sig för att effektivisera sin energianvändning, ”make or buy”. Valet står mellan att själv 
genomföra energieffektiviseringen, make, eller att köpa energitjänster, buy. För ökad 
förståelse i nedanstående resonemang återupprepas Bergmasth & Strids modell som beskrevs 
i avsnitt 1.2 Problembeskrivning. 
 

 

1. Finns drivkraft? 
 
Effektivare 
energianvändning 

2. Har resurser? 
 
-Kompetens 
-Förmåga 
-Utrustning 

3. Leder till: 
 
Dynamiska 
transaktions- 
kostnader 

Bygger 
eller 
köper 
resurser 

Nej 

Genomför inte 
energieffektiviseringar 

Genomför själva 
energieffektivisering 

Låga 

Genomför själva 
energieffektivisering 

Köper 
energi-
tjänst 

Höga Ja Nej 

Ja 

 
 
 
Figur 5.1: Förklaring av tillvägagångssätt vid make or buy-beslut (Bergmasth & Strid, 2004, sid. 211). 

 
Med hjälp av denna modell skall analyseras huruvida fastighetsbolagen använder sig av 
energitjänster eller ej. Fastighetsbolagens definition av begreppet kommer även att redovisas.  
 
KBAB använder sig inte av energitjänster med den enkla förklaringen att det inte är 
ekonomiskt försvarbart. Mats Enmark likställer energitjänster med Performance Contracting 
men säger att det alltid är att föredra att genomföra energieffektiviseringen på egen hand om 
resurser finns. För att sätta KBAB: s tillvägagångssätt vid energieffektivisering i ett ”make or 
buy”-sammanhang är det för dem, som frekvent arbetar med energieffektivisering, befogat att 
acceptera höga dynamiska transaktionskostnader vid ett fåtal tillfällen för att därigenom slippa 
de dynamiska transaktionskostnaderna vid varje investeringsbeslut. När samma typ av 
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investering skall göras vid ett ytterligare tillfälle aktualiseras aldrig ”make or buy”-frågan då 
kompetensen redan finns. Det är enbart vid införandet av ny kompetens som de dynamiska 
transaktionskostnaderna uppstår.  
 
Kungsleden arbetar till skillnad från KBAB mer sällan med energieffektiviserande åtgärder 
och väljer vid dessa tillfällen att konsultera en firma. De dynamiska transaktionskostnaderna 
som uppstår om de själva skaffar sig kunskapen för att kunna genomföra 
energieffektiviseringarna är inte försvarbara. Detta beror på deras köp- och säljinriktade 
verksamhet där stora investeringar med lång återbetalningstid inte blir lönsamma. De väljer 
alltså att investera mindre pengar idag framför alternativet att behålla kunskapen i företaget 
och på så vis undvika dynamiska transaktionskostnader i framtiden. Anita Lind på 
Kungsleden kände inte till begreppet energitjänst. Efter att hon delgetts Energimyndighetens 
förklaring säger hon att deras konsultation inte är en sådan tjänst, men enligt Bergmasth & 
Strids (2004) modell betraktas tillvägagångssättet som att de köper en energitjänst. 
 
Klövern i Karlstad köper enligt Bergmasth & Strids modell inga energitjänster. Håkan 
Andreasson förklarar begreppet, med viss osäkerhet, som att externt få hjälp med 
energieffektiviserande åtgärder. Enligt honom är detta inte något Klövern använder sig av då 
de genomför all energieffektivisering inom företaget. De har drivkraften och resurserna, alltså 
genomför de energieffektiviseringen själva. Klöverns synsätt på de dynamiska 
transaktionskostnaderna kan jämföras med KBAB: s då de har valt att till ett högre pris 
genomföra sina egna energitjänster och på så vis behålla kunskapen istället för att till ett lägre 
pris köpa energitjänster och bli beroende av en energitjänstleverantör. 
 
Akelius Fastigheter använder sig, enligt Stefan Martinsson, av energitjänster vilket inte 
stämmer överens med ”make or buy” modellen då Akelius själva genomför åtgärderna efter 
konsultation med experter. Han är helt på det klara med sin definition av begreppet: ”Det 
grundar sig på inköp av konsulttjänster och produkter av leverantörer som sedan sätts 
samman till ett energieffektiviserande projekt.” För att åskådliggöra förfarandet enligt 
Bergmasth & Strids modell har de drivkraften, köper kompetensen, men genomför 
energieffektiviseringen själva. Alla projekt följs noggrant upp för att behålla kunskapen från 
konsulterna inom företaget, vilket leder till lägre dynamiska transaktionskostnader i 
framtiden. 
 
Enligt vår undersökning är det få som använder sig av energitjänster, en anledning till detta 
torde vara det faktum att begreppet fortfarande är relativt okänt. Det finns även andra 
anledningar till varför fastighetsbolag inte väljer att investera i energitjänster. Att köpa 
energitjänster medför en beroendeställning till en energitjänstleverantör eftersom 
fastighetsbolaget inte spelar en aktiv roll själv och därmed aldrig kommer i kontakt med 
kunskapen. Därför anser vi att företag med ekonomisk möjlighet att finansiera de dynamiska 
transaktionskostnaderna som uppstår vid egengenomförande av energieffektivisering skall 
göra det. En aspekt vid bedömandet av energitjänstens/energieffektiviseringens lönsamhet är 
självklart fastighetsbolagets avsikt med ägandet. Har fastighetsbolagen en kortsiktig syn på 
ägandet där lönsamheten ligger i att tjäna pengar på att köpa och sälja fastigheter är det frågan 
om det är värt att investera i energitjänster/energieffektiviseringar. Dock kan de kommande 
energideklarationerna leda till att fastigheter med god energiprestanda värderas högre, vilket 
kan förändra fastighetsbolagens energitänkande. 
 
Finns det då någon framtid för energitjänster? Till att börja med kan sägas att tanken med 
energitjänster är god då den uppmuntrar till en lägre energiförbrukning. Energitjänster utgör 
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ett bra konkurrensmedel för fastighetsbolagen som dessutom ger en bättre miljö. En anledning 
till varför fastighetsbolag skall använda sig av energitjänster kan vara en begränsad budget 
som inte tillåter en finansiering av de dynamiska transaktionskostnaderna. Härigenom kan 
fastighetsbolaget tillgodogöra sig en kostnadsbesparing, vilket på sikt kan ge dem den 
ekonomiska möjligheten att bygga tillräcklig kompetens inom företaget för att själva 
genomföra energieffektiviseringen. Uppsatsens författare tror att en uppföljning av 
energitjänstleverantörernas arbete är viktigt för att fastighetsbolagen skall tillgodogöra sig den 
grundläggande kunskapen för att själva kunna utföra energieffektiviseringen i framtiden. Om 
energitjänsterna skall kunna ha någon framtid krävs dock att begreppet blir känt genom en 
bättre informationsspridning. Vi uttrycker, precis som några av respondenterna, att 
myndigheterna borde göra mer i frågan. De kommande energideklarationerna är ett steg i rätt 
riktning, men vi önskar ytterligare lagstiftning. 
 

5.2 Fastighetsbolagens investeringskalkylering 
 
Under denna rubrik kommer de undersökta fastighetsbolagens tillvägagångssätt vid 
investering i energieffektiviserande åtgärder/energitjänster att redovisas och diskuteras. 
Motiven till varför/varför inte de använder sig av energitjänster kommer även att behandlas. 
 
När det kommer till analysen om de olika investeringsmetoderna, som redogjordes för i 
teoriavsnittet, faktiskt tillämpas i verkligheten kan vi konstatera att det nästan uteslutande 
rörde sig om återbetalningsmetoden. 
  
Av våra fyra tillfrågade fastighetsbolag använde sig alla av återbetalningstiden och två 
uteslutande av denna metod. Den ena av dessa är Kungsleden i Karlstad där Anita Lind 
berättar att de huvudsakligen använder sig av en treårig återbetalningstid. Avsikten med 
Kungsledens ägande är att tjäna pengar på att i snabb takt köpa och sälja fastigheter vilket kan 
förklara det kortsiktiga tänkandet. Anita Lind förklarar Kungsleden som att de ”lever ganska 
mycket i förändringar”. Detta talar för att det blir det svårt att få igenom större investeringar 
med längre återbetalningstid. Kungsledens avsikt med ägandet gör att beslut måste tas snabbt 
och det kan bli svårt att använda sig av andra investeringskalkyler än återbetalningstiden. 
Akelius är det andra fastighetsbolaget som uteslutande använder sig av återbetalningstiden. 
Investeringar genomförs om de återbetalar sig på maximalt fem år då längre 
återbetalningstider inte kan försvaras, enligt Stefan Martinsson. Anledningen till detta är 
precis som för Kungsleden att omloppshastigheten på fastigheterna är så snabb att möjlighet 
för längre tidsperspektiv inte finns.  
 
Med tanke på företagens korta återbetalningstider drar uppsatsens författare slutsatsen att de 
energieffektiviseringar som genomförs är relativt små. Detta skulle då stämma överens med 
teorin där det framgår att återbetalningstiden mestadels används vid små investeringar. En 
annan fördel som tagits upp i teorin är metodens snabbhet och enkla utformning som gör den 
till ett lätt instrument att kommunicera med då alla kan förstå den. Detta passar de båda 
företagen bra eftersom det på grund av deras köp- och säljintensiva verksamhet krävs snabba 
beslut.  
 
Som teorin beskriver kan fastighetsbolagen genom att enbart använda sig av 
återbetalningsmetoden gå miste om investeringar som lönar sig på längre sikt. Ingen hänsyn 
tas alltså till inbetalningsöverskott som infaller efter återbetalningstidpunkten och ingen 
hänsyn tas heller till tidsvärdet av pengar.  
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Även KBAB och Klövern använder sig av återbetalningstiden. På Klövern säger Håkan 
Andreasson att: ”Investeringar som vi har tillbaka på tre år tar vi på stubben. Mellan tre och 
fem år diskuterar vi det lite mer”. Till skillnad från Kungsleden och Akelius är Klövern inte 
är ett köp- och säljintensivt fastighetsbolag utan vill, enligt Håkan Andreasson, långsiktigt 
tjäna pengar på sitt bestånd. När Klövern gör större investeringar med längre återbetalningstid 
än fem år vägs även andra parametrar in. Dessa parametrar handlar exempelvis om att jämföra 
investeringskostnaderna för ett nytt system med underhållskostnaderna för ett gammalt 
system, vid exempelvis byte av värmekälla. Detta kan jämföras med teorins avsnitt om 
ömsesidigt uteslutande investeringar, i detta fall handlar det om ”The replacement decision”, 
vilken räknar ut när det är mest lönsamt att ersätta den nuvarande utrustningen och utgör ett 
bra beslutsunderlag vid nyinvesteringar. 
 
KBAB representerar allmännyttan och deras arbetssätt bygger på att äga och förvalta över tid 
vilket Mats Enmark styrker med orden: ”Det är ju inte meningen att det ska vara någon 
handelsvara eller att vi ska köpa och sälja och på det sättet tjäna pengar på fastigheten.” 
KBAB använder sig både av återbetalningstiden och av en så kallad ”livscykelkalkyl”. 
Beroende på investeringens storlek varierar återbetalningstiden mellan fem till tio år. Mats 
Enmark förklarar livscykelkalkylerna som en metod där antaganden om framtiden är 
medräknade för att se hur lönsam en investering är på sikt. I livscykelkalkylerna fokuserar de 
inte på återbetalningstiden utan vad investeringen genererar under hela sin livstid.   
 
Denna metod kan enligt författarna närmast tolkas som kapitalvärdemetoden, som tar hänsyn 
till samtliga framtida inbetalningsöverskott. Den största fördelen med 
livscykelkalkylen/kapitalvärdemetoden, som Mats Enmark ser det, är att de inte missar bra 
investeringar som ger lönsamhet på sikt. Om vi sätter likhetstecken mellan livscykelkalkylen 
och kapitalvärdemetoden ger, som framförts i teorin, metoden en korrekt rangordning av olika 
investeringsalternativ. I de energibesparande investeringar där KBAB använt sig av 
livscykelkalkyler/kapitalvärdemetoden har de enligt Mats Enmark fått mycket högre 
avkastning än vad de hade räknat med. Detta har fått dem att i än högre grad använda sig av 
livscykelkalkyler i sina investeringar. En svårighet med 
livscykelkalkylen/kapitalvärdemetoden är att det krävs antaganden om framtiden. Det kan 
vara svårt att förutspå den ekonomiska utvecklingen samt en investerings behov av underhåll 
och dess livslängd. 
 
Vi har kunnat konstatera att de köp- och säljintensiva fastighetsbolagen i vår undersökning 
uteslutande använde sig av återbetalningstiden. De mer långsiktigt tänkande företagen 
använder sig också av återbetalningstiden, men kompletterar denna med andra, mer 
avancerade, metoder. Återbetalningstidens utbredning var väntad med tanke på den 
undersökning av Berndt Andersson som vi studerat innan intervjuerna genomfördes. 
Återbetalningstiden har vissa fördelar som enligt oss passar de köp- och säljintensiva 
fastighetsbolagen, först och främst är det modellens enkelhet som vi tror tilltalar dem. Trots 
deras kortsiktiga synsätt borde de kunna använda sig av mer avancerade investeringskalkyler 
för att på så vis skapa sig ett mer korrekt beslutsunderlag vid värdering av energibesparande 
investeringar. Då dessa fastighetsbolag är styrda av investeringens återbetalningstid kan de 
utgå ifrån den metoden och därefter rangordna investeringarna med hjälp av 
kapitalvärdemetoden. På så vis får de reda på vilken investering som verkligen är mest lönsam 
att genomföra. Deras korta återbetalningstid skulle kunna översättas till en kapitalbegränsning 
på en specifik investering och därför kan kapitalvärdekvoten vara en ännu bättre metod att 
använda sig av då den visar högst avkastning per investerad krona. 
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KBAB får ses som ett föredöme bland de undersökta fastighetsbolagen. Deras 
livscykelkalkyler som enligt oss närmast kan tolkas som kapitalvärdemetoden ger dem ett 
korrekt underlag för bedömning av investeringar. Genom att använda sig av 
kapitalvärdemetoden har KBAB genomfört investeringar som inte skulle ha blivit av om man 
stirrat sig blind på återbetalningstiden.  
 
Klövern använder sig, som vi tidigare nämnt, främst av återbetalningstiden, men även en 
metod som vi översatt till ”The Replacement Decision” Då den här metoden endast kan 
användas när gammal utrustning skall ersättas av ny bör Klövern utöver denna metod även se 
till andra investeringsmetoder. Vi anser att de bör använda sig av kapitalvärdemetoden för att 
på så vis få ett bättre underlag vid investeringsbedömningar.  
 
Av de i teorikapitlet presenterade investeringsmetoderna anser vi att kapitalvärdemetoden är 
att föredra. För att jämföra den med internräntemetoden som vid korrekt beräkning ger samma 
resultat är kapitalvärdemetoden den säkrare av de två. Internräntemetoden har fler fallgropar 
vid användandet som kan leda till felbedömningar. 
 

5.3 Motiv till energitjänster/energieffektiviseringar 
 
Vilka motiv är det egentligen som styr fastighetsbolagens energitänkande? Är det företagets 
miljöprofilering, handlar det endast om möjligheten till besparingar eller är det 
myndighetskrav som styr?  
 
KBAB och Klövern vill tjäna pengar genom att långsiktigt äga och förvalta sitt bestånd vilket 
motiverar fastighetsbolagen att satsa på investeringar i energieffektiviserande åtgärder. På 
KBAB säger Mats Enmark att ingen kan blunda för de stigande energipriserna utan måste 
anpassa sig till dem. Investeringarna motiveras inte enbart av besparingarna utan även att de 
vill ha en miljövänlig profil. Han berättar att de jobbat med miljöfrågor sedan mitten av 1990-
talet och blivit känt som ett företag med miljöengagemang, vilket bevisas av SABO: s 
miljöpris som de tilldelades 2005. Håkan Andreasson på Klövern förklarar att de inte försöker 
profilera sig som ett miljövänligt fastighetsbolag utan motivet som väger tyngst är de 
besparingar som investeringarna medför: ”… vi sticker inte under stolen med att det framför 
allt handlar om att spara pengar”. 
 
Både Kungsleden och Akelius är köp- och säljintensiva fastighetsbolag. Deras avsikt med 
ägandet medför att motiv till att genomföra långsiktiga investeringar i 
energitjänster/energieffektiviserande åtgärder saknas. Som tidigare beskrivits genomförs en 
del mindre åtgärder, men då de i dagsläget inte ekonomiskt kan försvara de större 
investeringarna uteblir dessa. 
 
Myndigheterna ställer, enligt samtliga intervjuande, inga krav gällande energianvändningen 
utöver den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK), som reglerar luftomsättningen i 
bostäder och lokaler. Däremot påpekar flera av de intervjuade att mer borde göras. Mats 
Enmark på KBAB anser att staten borde lagstifta om minimiåtgärder gällande 
energieffektivisering på alla fastigheter. Håkan Andreasson på Klövern anser att mer 
information och rekommendationer måste spridas och då främst till de mindre fastighetsbolag 
som saknar kompetens nog att klara av dessa frågor.  
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Innan intervjuerna trodde vi att en skillnad i viljan att investera i energieffektiviseringar skulle 
föreligga mellan allmännyttan och de privata fastighetsbolagen. Detta grundade vi på tron att 
allmännyttan inte har samma vinstkrav som de privata fastighetsbolagen. Detta visade sig 
dock inte vara fallet bland de undersökta fastighetsbolagen. Det framkom att det som avgör 
snarare är fastighetsbolagens avsikt med ägandet.   
 
Som vi nämnt tidigare anser några av respondenterna att myndigheterna borde göra mer i 
energifrågan. De kommande energideklarationerna är ett steg i rätt riktning, men vi önskar 
ytterligare lagstiftning. Som framgått i teorin har Boverket föreskrifter för hur mycket energi 
nybyggda fastigheter får förbruka. Detta är viktigt, men det största problemet borde ligga i de 
fastighetsbestånd som redan existerar och en lagstadgad minimiförbrukning för dessa vore att 
föredra.    
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6. Slutsats 
 
I detta kapitel delges författarnas slutsatser utifrån syftet. Slutsatserna som dras av 
uppsatsens delsyften kommer slutligen att uppfylla huvudsyftet.    
 
För att nå fram till huvudsyftet hade vi formulerat två delsyften. Det första delsyftet löd: 
  

 Att ge en definition på energitjänster samt utreda varför/varför inte fastighetsbolagen 
använder sig av dem. 

 
Ur det som framkommit i problembeskrivningen kan vi konstatera att den referensram som vi 
använt oss av har en relativt likvärdig syn på hur energitjänster definieras. Vi väljer att delge 
Energimyndighetens tolkning: ”Energitjänster är ett samlingsnamn för nya och utvecklade 
samverkansformer för att genomföra, i huvudsak, besparingsfinansierade projekt inom 
energieffektivisering och modernisering av fastigheter.” 
 
Den största anledningen till varför fastighetsbolagen inte använder sig av energitjänster tror vi 
är den okunskap som råder kring begreppet. Den enda som tog ställning i frågan var Mats 
Enmark på KBAB som inte ser energitjänster som ekonomiskt försvarbart. Anledningen till 
detta är att fastighetsbolaget får en för liten del av besparingen och över tid urholkas 
kompetensen inom företaget vilket skapar en beroendeställning till energitjänstleverantören. 
De övriga fastighetsbolagen kunde med sin begränsade kunskap om energitjänster inte ge oss 
ett ställningstagande i frågan utan delgav oss endast deras sätt att arbeta med 
energieffektiviserande åtgärder. 
 
Vårt andra delsyfte löd: 
 

 Att analysera om det handlar om ekonomisk vinst, krav från myndigheter eller 
miljötänkande. 

 
KBAB är det enda fastighetsbolag som uttrycker en miljövänlig profil. De har länge jobbat 
med att styra mot mera hållbara energiformer. Med de senaste årens stegrande energipriser 
har även de övriga bolagen börjat se över dessa åtgärder. I deras fall rör det sig endast om 
besparingar, men som Håkan Andreasson på Klövern uttrycker blir en synergieffekt av deras 
besparingar en bättre miljö vilket, enligt oss, är talande för de övriga fastighetsbolagen. 
 
Vad gäller myndigheternas krav kan konstateras att de kommande energideklarationerna är ett 
bra steg på vägen, men vi och Mats Enmark på KBAB efterlyser en hårdare lagstiftning. De 
övriga fastighetsbolagen kräver inget mer av lagstiftningen, men däremot saknar de 
information och rekommendationer. 
 
Genom att besvara dessa två delsyften har vi också uppfyllt huvudsyftet vilket var att 
undersöka hur fastighetsbolagen ställer sig till energitjänster. Vi kan konstatera att 
fastighetsbolagens ställningstagande till energitjänster beror på vilken avsikt de har med 
ägandet och förvaltandet. De köp- och säljinriktade fastighetsbolagen satsar inte lika mycket 
på energi då det i dagsläget inte lönar sig. Fastighetsbolagen med avsikt att äga och förvalta 
sitt bestånd över en längre tid väljer att investera i energibesparande åtgärder då det med 
dagens energipriser blir svårare att nå lönsamhet utan att göra det. Mats Enmarks 
konstaterande att ingen kan blunda för verkligheten med stigande energipriser utan måste 
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anpassa sig till den är en bra förklaring till varför man ska investera i energibesparande 
åtgärder. 
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Bilaga 1 

8. Intervjufrågor 
 

Allmänt 
1. Vilken befattning har du? 
 
2. Hur många fastigheter har ni i Karlstad? 
 
3. Vilken typ av fastigheter är det, lokaler, bostäder? 

 

Företagsprofil 
1. Försöker ni profilera er som ett energibesparande/miljövänligt företag? 

 

Energitjänster/Energieffektivisering 
1. Hur definierar ni begreppet energitjänster?/Vad vet ni om energitjänster? 
 
2. Använder ni er av energitjänster? 

 Upplever ni att åtgärderna gett besparingar, är relevanta? 
 Vilka exempel kan ni ge på åtgärder som energitjänster medfört? 
 Finns det en speciell avdelning med spetskompetens? 

 
3. Får ni några rekommendationer från myndigheter vad gäller energiförbrukning? 

 Vilka subventioner finns att tillgå? 
 Finns det något ni tycker att myndigheter bör göra som ännu inte gjorts? 

 
4. Hur agerar ni i frågan om de kommande energideklarationerna? 

 
5. Vad rekommenderar ni era hyresgäster att tänka på för att spara energi? 

 

Investering 
1. Vilka investeringskalkyler använder ni er av när det gäller 

energitjänster/energieffektivisering? 
 

2. Hur lång är er tidshorisont i dessa investeringar? 
 

3. Finns det någon skillnad mellan allmännyttiga och privata fastighetsbolag när det 
gäller viljan och motivet att investera i energibesparande åtgärder? 
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