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Sammanfattning 
Energieffektivisering är en trend som för närvarande genomsyrar hela samhällsdebatten. 

Politiska reformer för energieffektivisering som genomförs på såväl lokal som global nivå 

påverkar även hur aktörer inom näringslivet fattar olika beslut. En sektor där påverkan varit 

speciellt stor är bygg- och fastighetssektorn, som bedöms stå för närmare 40 procent av 

samhällets energiförbrukning. Påtryckningar från myndigheter, hyresgäster och andra 

intressenter samt ett stigande energipris uppmanar många fastighetsägare att se över sina 

fastigheters energiåtgång vid drift och förvaltning. Samtidigt medför den snabba 

teknikutvecklingen inom byggnadsautomation för värme, ventilation och kyla att 

nyproducerade fastigheter idag har mycket stor effektiviseringspotential. Dessa förändringar 

ställer dock allt högre krav på fastighetsägarnas kompetens vid upphandling av klimattekniska 

installationer till fastigheterna. Syftet med undersökningen som presenteras i detta arbete har 

varit att utreda hur branschen för klimatstyrning av fastigheter är uppbyggd och kartlägga 

upplevda problem i dess struktur. Det empiriska materialet till undersökningen är hämtat från 

intervjuer med fastighetsägande kunder till företaget Styrvärden Q AB, ett företag i styr- och 

reglerbranschen. I rapportens slutsatser konstateras att branschen för klimatstyrning byggs 

upp huvudsakligen av fyra strategiska grupper som tillsammans formar en mycket statisk 

branschstruktur med strikt avgränsade ansvarsområden. Bland de identifierade 

branschproblemen återfinns en intressekonflikt mellan aktörer inom byggprojektledning 

respektive förvaltning, där byggaktörerna vill maximera projektvinsten medan förvaltningen 

främst bryr sig om driftekonomin. Ett annat problem som identifierats i branschstrukturen är 

bristfälliga kopplingar mellan projektering och installation, som ofta genomförs av två skilda 

aktörer. Ytterligare ett branschproblem är att dagens struktur försummar eftermarknadens 

betydelse, det vill säga marknaden för service och tjänster kopplade till klimatstyrningen.  
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Abstract 
Energy efficiency is a hot topic in the modern discourse concerning environmental and 

economic sustainability. The political measures taken on local and global levels affect society 

in general, and the industrial world in particular. One business sector that has been especially 

influenced by these trends is the building and construction sector, said to be responsible for 

about 40 percent of society’s energy consumption. Due to increasingly strict requirements 

from authorities, tenants and other stakeholders; property owners have begun to adjust their 

views and policies regarding energy management. Also, thanks to the rapid technological 

advances within building automation and HVAC-technologies (Heating, Ventilation and Air 

Conditioning); newly produced buildings obtain ever greater potential for energy 

conservation. At the same time, these changes set higher requirements for how property 

owners procure HVAC-systems for their buildings. The purpose of this dissertation has been 

to investigate the configuration of the so called indoor climate control industry and to identify 

perceived structural problems within it. The source material for the paper was acquired 

through a series of interviews in a market research study conducted on behalf of Styrvärden Q 

AB – a company in the building automation industry. The study concludes that the industry of 

indoor climate control consists of four strategic groups of players. Together they make up an 

industry characterized by great rigidity and inflexible zones of responsibility. One prominent 

industry problem is a conflict between construction project managers and property managers; 

project managers try to maximize the profit margin for separate projects while property 

managers mainly care about optimizing their buildings’ net operating income. Another 

industry problem consists of the weak link between system design and installation, as the two 

activities are generally carried out by separate contractors. Finally, one problem is found to be 

that today’s industry structure omits the significance of an aftermarket for maintenance and 

services related to the indoor climate control systems.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

En av de absolut tydligaste samhällstrenderna som går att urskilja sett över de senaste 

decennierna är den om hållbar utveckling. Den förbättrade levnadsstandarden i västvärlden 

har fört med sig att man från många håll har börjat ifrågasätta samhällets ständiga strävan 

efter möjlighet till högre produktion och konsumtion. Röster har höjts om att en oansvarigt 

accelererande konsumtionsnivå idag riskerar att urholka jordens resurser och därmed äventyra 

levnadsstandarden för framtida generationer. Med en hållbar utveckling avses därför en 

utveckling som möjliggör tillgodoseende av dagens behov, men som inte hotar 

tillgodoseendet av framtida generationers behov. 

 

Oavsett var man står i frågan så går det inte att förneka att dessa idéströmningar har haft ett 

mycket stort genomslag i den politiska debatten och satt sin prägel på samhällsagendan. Detta 

gäller inte minst i Sverige. I mars 2002 presenterade svenska regeringens miljödepartement 

Sveriges första nationella strategi för en hållbar utveckling. Sedan dess har den reviderats och 

vidareutvecklats vid två tillfällen, 2004 respektive 2006. I den nationella strategin presenteras 

ett antal olika indikatorer för Sveriges hållbara utveckling ur ett ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt perspektiv. Bland dessa indikatorer återfinns bland annat indikatorn 

energiintensitet som ett mått på uppnådd grad av hållbar konsumtion och produktion. 

Energiintensitet definieras som kvoten mellan det totala förbrukade antalet Wh (Wattimmar) i 

samhället och BNP. Det rör sig alltså om ett mått på hur energieffektiv produktionen i 

samhället är. (Miljödepartementet, 2006) 

 

Energianvändning och energieffektivitet har kommit att bli populära mått för att jämföra saker 

ur hållbarhetssynpunkt. Detta är dessutom något som har intensifierats i och med debatten om 

global uppvärmning och människans klimatpåverkan som tilltagit ordentligt under det senaste 

årtiondet. Tillsammans med utsläpp av växthusgaser, såsom koldioxid, är samhällets 

energiförbrukning ett av de mått som används flitigast när man ska sätta upp mål för olika 

förbättringsarbeten. 

 

Något som kommit att bli en betydande måltavla för politiska riktlinjer om 

energieffektivisering är fastighetssektorn. Detta beror på att runt om i Europa så uppskattas 

byggnader stå för en dominerande andel av den totala energianvändningen – närmare 40 

procent (GreenBuilding, 2011). Fastighetssektorn har därmed fått finna sig i att vara i centrum 

för diskussioner om energieffektiviseringar i samhället. Av energianvändningen i 

fastighetssektorn utgörs den absolut största delen av energi som går åt till uppvärmning under 

en byggnads livscykel. (Ålenius, 2009) När fastighetsbranschen upplever påtryckningar från 

politikerhåll, men även från fastighetsmarknadens kunder som i allt högre utsträckning 

efterfrågar moderna och energieffektiva lokaler, är det just i den energiintensiva regleringen 

av inomhusklimatet som man ser störst förbättringspotential. Allt större uppmärksamhet riktas 

därför mot den fastighetsteknik som styr uppvärmnings- och ventilationsflödena i byggnader.  

 

Det har även skett en enorm teknikutveckling inom området för klimattekniska installationer 

som avsevärt pressat de nivåer av energianvändning som är möjliga i moderna byggnader. 

Från att tidigare ha varit begränsad till manuell reglering med sådant som mekaniska 

termostater har den moderna klimatstyrningen kommit att bli högteknologisk. HVAC-

systemen (förkortning för Heating, Ventilation, Air Conditioning) har automatiserats och fått 

komplexa nervsystem bestående av digitala givare som skickar signaler till det centrala styr- 
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och reglersystemet och tillåter förändringar i realtid som reaktion på exempelvis förändrad 

utomhustemperatur. 

 

För att de klimattekniska systemens förbättrade potential ska kunna utnyttjas till fullo krävs 

dock att man klarar att hantera den. Den snabba utvecklingen ställer därför samtidigt betydligt 

större krav på bygg- och fastighetsbranschen vad gäller hanteringen av dessa system. 

Högteknologisk kompetens är inte något som man tidigare varit bortskämd med i traditionell 

byggprojektledning och fastighetsförvaltning, så för att hitta denna kompetens får man leta sig 

till mer specialiserade aktörer, placerade längre ned i företagshierarkierna. 

 

Den svenska byggsektorn har dock på senare tid präglats av att stora byggentreprenörer har en 

starkt samordnande roll i de flesta byggprojekt. Fastigheter produceras ofta genom 

totalåtaganden från byggentreprenörer, bland annat så kallade totalentreprenader, där 

byggentreprenören står för både projektering och upphandling av underentreprenader 

(Byggkommissionen, 2002). Utformning och installation av fastighetens klimattekniska 

system hamnar tillsammans med andra VVS-installationer sektorn (Värme, Ventilation och 

Sanitet) för denna typ av projekt under byggentreprenörens ansvar, medan de specialiserade 

aktörerna ofta förpassas till underordnade roller med ett mer begränsat ansvar.  

 

I dagsläget är alltså arbetet med klimattekniska installationer en integrerad del av det 

traditionella byggprojektet. Frågan är då hur anpassad denna traditionsenliga struktur är för att 

upphandla och hantera de nya avancerade tekniska systemen för klimatstyrning så att de 

stegrande målen för energieffektivisering uppnås. Det centrala temat för detta examensarbete 

är därför att utreda hur samhällstrenderna med energieffektivisering i kombination med den 

snabba utvecklingen inom fastighetstekniska installationer förändrar förutsättningarna för 

arbetet med klimatstyrning av fastigheter. 

 

Styrvärden Q AB är en styr- och reglerentreprenör, vars kärnverksamhet består i att utforma 

just byggnadsautomationen för avancerad styrning av inomhusklimatet i fastigheter. Från att 

ha varit små och underordnade spelare i bygg- och installationsbranschen sitter plötsligt 

specialiserade företag som Styrvärden Q AB på viktig strategisk kärnkompetensen som 

fastighetsägarna behöver komma åt för att åstadkomma viktiga energieffektiviseringar. I ljuset 

av detta såg Styrvärden Q AB behovet av att låta genomföra en kundundersökning för att 

närmare utreda fastighetsbranschens arbete med klimatstyrning och deras behov inom dessa 

områden. På uppdrag av Styrvärden Q AB genomfördes under 2010 därför en fältstudie med 

målen att bringa klarhet kring dessa behov samt att kartlägga dagens konkurrenssituation för 

uppfyllandet av dem. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med undersökningen var ur Styrvärdens synvinkel att bilda sig en bättre uppfattning om 

vilken typ av tjänster och arbeten som olika kunder efterfrågar kopplat till klimatstyrningen i 

deras fastigheter. Speciellt framträdande var frågeställningen om vad som efterfrågades utöver 

de traditionella entreprenadarbetena och om det har skett eller håller på att ske någon 

förändring för denna efterfrågan. 

 

Ur ett bredare perspektiv var syftet med examensarbetet att undersöka fastighetsbranschens 

arbete med styrning av inomhusklimat och utreda hur förutsättningarna för detta arbete har 

eller håller på att förändras. 

 

För att göra en grundläggande utredning av detta formulerades följande två forskningsfrågor:  
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1) Hur ser branschen för klimatstyrning i fastigheter ut? 

 

Syftet med denna första forskningsfråga var att först grundligt utreda hur dagens arbete med 

klimattekniska system i fastigheter är uppbyggt genom att kartlägga den så kallade branschen 

för klimatstyrning. Med branschen för klimatstyrning avses alla de aktörer som 

fastighetsägarna tar hjälp av under hela livscykeln för denna typ av system. Det vill säga 

alltifrån design, anskaffning och installation av systemen till service, underhåll och drift av 

dem samma. 

 

2) Vilka problem upplevs med dagens branschstruktur? 

 

Den andra forskningsfrågan syftade till att identifiera vilka brister och problem som finns 

kopplade till dagens arbetssätt samt att undersöka vad dessa beror på. Ansatsen till 

formulerandet av denna forskningsfråga var idén att det är lättare för kunderna att beskriva 

sina upplevda problem än att konkretisera optimala lösningar. De upplevda problemen ansågs 

därför vara en bra utgångspunkt för analys av brister i branschstrukturen. 

 

Målet med denna rapport är att först besvara de två forskningsfrågorna och sedan diskutera 

svaren på dessa utifrån en relevant teoretisk referensram. Målet med diskussionen är slutligen 

att i den mån det är möjligt generalisera och dra slutsatser kring resultatet, samt att överlägga 

hur arbetet med klimattekniska installationer i fastigheter kan komma att utvecklas i 

framtiden. 

1.3 Läsanvisning 

Nedan ges en mycket kort läsanvisning för rapportens kommande kapitel. 

 

I kapitel 2 beskrivs de metoder och tillvägagångssätt som använts för det undersökande 

arbetet.   

 

Kapitel 3 presenterar arbetets teoretiska referensram. Kapitlet går bland annat igenom 

grundläggande avtalsteori i bygg- och fastighetsbranschen, vilket rekommenderas för läsare 

utan tidigare erfarenhet på området. Behandlas gör också teorier om innovation och 

branschomvandlingar som är relevanta för arbetets diskussion. 

 

I kapitel 4 återfinns de observationer som utgör arbetets huvudsakliga resultat. Läsare med 

tidigare branschkunskap och utan intresse för vetenskaplig metod och teori rekommenderas 

börja sin läsning här. 

 

Kapitel 5 utgör en analys av studiens resultat för att finna svar på arbetets frågeställningar. 

Analysen genomförs utifrån de verktyg som presenterats i kapitel 2.  

 

I kapitel 6 diskuteras studiens och analysens resultat utifrån arbetets teoretiska referensram. 

Detta kapitel rekommenderas för läsare intresserade av författarens slutledningar och 

konklusioner. 

 

I kapitel 7 sammanfattas arbetets resultat och slutsatser. Rekommenderas för läsare som vill ta 

del av en koncentrerad sammanställning av arbetets viktigaste delar. 
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2. Metod 
I detta kapitel beskrivs metod och tillvägagångssätt som använts för att uppfylla rapportens 

syfte och besvara de formulerade forskningsfrågorna. Undersökningen i detta arbete är 

uppbyggd av tre huvudsakliga beståndsdelar. Den första delen utgörs av en litteraturstudie, 

den andra delen en fältstudie, följt av en avslutande analys. Till var och en av dessa delar kan 

ett metodval kopplas, nämligen val av teoretisk referensram, val av empirisk 

undersökningsmetod samt val av analysverktyg. Nedan beskrivs metoden för respektive 

undersökningsdel. Kapitlet avslutas därefter med en kritisk granskning av de valda metoderna. 

2.1. Litteraturstudie 

Det första steget i undersökningen var en litteraturstudie vars syfte dels var att införskaffa 

nödvändiga kunskaper om bygg- och fastighetssektorn för att dels utforma den empiriska 

delen av undersökningen, dels för att utveckla en teoretisk referensram från vilken 

undersökningens resultat kunde analyseras. Nedan listas de huvudområden som ansågs viktiga 

att hämta in kunskap om: 

 

 Avtalsformer i byggbranschen – Litteratur kring avtalsformer i byggbranschen ansågs 

nödvändig för att förstå dagens branschstruktur, och för att kunna skapa ett faktaunderlag 

för den stundande empiriska undersökningen. 

 

 Fastighetsföretagande och fastighetsförvaltning – För att bilda förståelse för de 

grundläggande principerna för fastighetsföretagande samt de senaste trenderna inom 

denna typ av verksamhet. 

 

 Branschutredningar – För att efterforska tidigare kända problembilder i 

branschstrukturen i syfte att genomföra egna resultatjämförelser och skapa 

diskussionsunderlag. 

 

 Innovationsteori och branschomvandling – För att kunna diskutera och dra slutsatser 

kring branschens framtida utveckling. 

 

För att inhämta den grundläggande kunskapen kring bygg- och fastighetssektorn studerades i 

litteraturstudien först grundläggande facklitteratur kring avtalsformer i byggbranschen och 

fastighetsekonomi. För utförligare information kring den aktuella situationen för 

fastighetsbranschen och förvaltningsrollen studerades branschspecifik litteratur. Bland annat 

studerades branschtidningar för att få bättre insikt i branschens nyheter och trendutveckling. 

För att skapa en uppfattning om tidigare problembilder i branschen studerades bland annat 

rapporter från Byggkommissionen och andra liknande utredningar. Det teoretiska underlaget 

för diskussionen erhölls genom sökningar i databaser och på bibliotek efter litteratur om 

förändringsteorier i affärsverksamhet. 

2.2. Fältstudie 

Medan litteraturstudien stod för undersökningens teoretiska underlag så har all empiri, det vill 

säga all praktisk insamling av data om verkligheten (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006), 

erhållits genom en fältstudie. Fältstudien bestod huvudsakligen av två delar: deltagande 

observationer på Styrvärden Q AB samt en intervjuserie. 
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2.2.1. Deltagande observationer 

Den första delen av fältstudien utgjordes av deltagande observationer på Styrvärden Q AB. 

Syftet med dessa var att inhämta viktiga praktiska erfarenheter om hur arbetet i 

fastighetsprojekt går till och upplevs ur en specialiserad entreprenörs synvinkel. En stor fördel 

med fältstudie i form av deltagande observation är att man studerar någonting i dess naturliga 

kontext och därmed får tillgång till insiktsfull data som hade varit svår att uppdaga på annat 

sätt (Langdridge, 2006). 

 

De deltagande observationerna gav nyttiga erfarenheter kring verksamhetens utformning och 

de olika arbetsuppgifterna kopplade till projektering, installation och service av 

klimattekniska anläggningar. Förutom erfarenheter av verksamhetens dagliga arbete och 

rutiner så utgjordes även en deltagande observation av ett gemensamt besök på Nordbygg 

2010, en mässa för företag inom bygg- och VVS-branscherna. Detta besök gav 

kompletterande kunskaper kring relevanta produkter och tjänster i branschen, samt en 

värdefull inblick i vad för slags innovationer som den tekniska utvecklingen väntas leda till i 

den närmaste framtiden. 

2.2.2. Intervjuserie 

De deltagande observationerna innebar viktiga förberedande moment inför fältstudiens 

viktigaste del – nämligen intervjuserien. Det var i intervjuserien som det huvudsakliga 

empiriska underlaget i fältstudien inhämtades. Huvuddelen av intervjuserien bestod av 

intervjuer med Styrvärdens kunder, det vill säga olika typer av beställare i fastighetsbranschen 

som Styrvärden utfört styr- och reglerentreprenader och/eller relaterade tilläggsarbeten åt. 

Målet med intervjuserien var att söka heltäckande svar på de formulerade forskningsfrågorna 

och därigenom också för Styrvärdens del tydliggöra utvecklingstendenser i kundernas 

efterfrågan. 

 

För detta ändamål valdes undersökningsformen semistrukturerade intervjuer. Det som 

karakteriserar en semistrukturerad intervju är att det finns någon form av standardiserat 

upplägg med områden som ska avverkas under tiden för intervjun, men att dessa inte 

nödvändigtvis måste behandlas i en speciell ordning eller följas slaviskt (Langdridge, 2006). 

Upplägget skiljer sig därmed från å ena sidan strukturerade intervjuer som är strikt styrda 

utifrån ett förutbestämt frågeformulär, å andra sidan ostrukturerade intervjuer där upplägg 

och struktur helt saknas. Eftersom det fanns en fördefinierad frågeställning så krävdes någon 

form av struktur på intervjuerna. Samtidigt så var frågeställningen explorativ och mycket brett 

formulerad, varför det var viktigt att de intervjuade fick tala relativt fritt. En alltför styrd och 

standardiserad intervju hade antagligen lett till att flera intressanta ämnen aldrig kommit på tal 

eller att särskilda perspektiv hos olika kundgrupper gått förlorade. En semistrukturerad 

intervju blev därför den bästa lösningen. 

 

Istället för ett strikt frågeformulär användes en mer öppen så kallad intervjuguide som de 

intervjuade kunderna fick ta del av innan intervjutillfället. En intervjuguide är en lista i 

punktform som talar om vilka områden som intervjun förväntas behandla (Kylén, 2004). 

Syftet med intervjuguiden var mest att ge intervjupersonerna en känsla av vad samtalen 

förväntades kretsa kring och ge dem möjlighet att förbereda sig. Intervjuguiden följdes dock 

inte slaviskt utan ordningen på samtalsämnena kunde variera samtidigt som 

intervjupersonerna tilläts avvika från guiden för att tala om andra ämnen. Intervjuguiden 

användes således mer som en referens under samtalen för att säkerställa att alla centrala 

områden behandlades.  

 



12 

 

Intervjusamtalen var ämnade att täcka merparten av kundernas erfarenheter och synpunkter 

kopplat till klimatstyrning och klimattekniska installationer i kundfastigheterna. 

Intervjuguiden behandlade därför alltifrån kundens inköpsprocesser för nya fastighetstekniska 

system till service och drift av aktuella system. Kunderna uppmuntrades också genomlöpande 

att ventilera eventuella problem och synpunkter som upplevdes kring arbetet med 

klimattekniken i fastigheterna. Eftersom en stor tyngdpunkt i undersökningen var att 

identifiera upplevda kundproblem var det viktigt att kunderna skulle känna sig i trygga i att 

faktiskt berätta vad de tyckte under intervjuerna. Av denna anledning ansågs det viktigt att 

garantera att kundernas åsikter skulle behandlas konfidentiellt gentemot Styrvärden Q AB, det 

vill säga att det inte skulle gå att utläsa vilken kund som sagt vad. 

 

För att inga viktiga kundsynpunkter skulle passera obemärkta förbi, glömmas eller misstolkas 

spelades intervjusamtalen in så att materialet kunde gås igenom i efterhand. Ett antal 

citeringar från intervjuerna förekommer i rapporten med syftet att belysa vissa observationer. 

Samtliga citat är dock anonyma och hänsyn har tagits till att det inte ska gå att slutleda vilka 

intervjupersoner det rör sig om. 

Kundintervjuer 

Totalt genomfördes nio intervjuer med Styrvärdens kunder. Den genomsnittliga intervjutiden 

låg på ungefär en timme. För att få ett så brett underlag av kundsynpunkter som möjligt 

genomfördes kundintervjuer med personer på olika positioner i kundernas 

organisationsstrukturer. På grund av löftet om sekretess till Styrvärdens kunder kan inga 

detaljerade uppgifter lämnas om de olika kundföretagen. Det ska dock understrykas att det i 

intervjuunderlaget fanns en övervikt åt privata kunder med lokalfastigheter och kommersiell 

fastighetsverksamhet. Nedan listas en kort sammanfattning av de olika intervjupersonernas 

befattningar. 

 

1. Teknisk förvaltare på fastighetsbolag 

2. Fastighetschef på enskild fastighet 

3. Fastighetstekniker på enskild fastighet 

4. Fastighetschef på enskild fastighet 

5. Projektledare på fastighetsbolag 

6. Teknisk förvaltare på fastighetsbolag 

7. Teknikchef på fastighetsbolag 

8. Fastighetstekniker på enskild fastighet 

9. Fastighetschef på enskild fastighet 

Figur 1. Intervjutabell 

Kompletterande intervjuer 

Efter att intervjuerna med kontaktpersonerna på Styrvärden Q AB:s kundföretag genomförts 

så kompletterades även fältstudien med ytterligare tre intervjusamtal. Syftet med dessa 

intervjuer var att ytterligare bredda perspektivet på arbetet med klimatstyrning. Intervjuerna 

genomfördes på liknande sett som kundintervjuerna, men eftersom intervjupersonerna inte 

hade någon kundrelation till Styrvärden Q AB var samtalen mer allmänna och informella. Av 

samma anledning var det heller inte nödvändigt att på samma sätt anonymisera och utelämna 

intervjupersonernas företagstillhörighet. Av de tre kompletterande intervjuerna gjordes den 
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första med verkställande direktören på företaget Aroseken i Västerås. Aroseken är en stiftelse 

som bygger, äger och förvaltar olika typer av bostäder runt om i Västerås. Eftersom de flesta 

av Styrvärden Q AB:s kunder äger andra typer av fastigheter än bostäder utgjorde denna 

intervju ett intressant komplement till det empiriska underlaget. Den andra kompletterande 

intervjun gjordes med en konsult på företaget Grontmij, som bland annat arbetat med att 

hjälpa offentliga fastighetsägare vid så kallad offentlig upphandling till deras fastigheter. 

Slutligen genomfördes den sista intervjun med en högt uppsatt chef på NCC Property 

Development i Solna. Denna intervju gav ett intressant perspektiv på hur en stor aktör i 

byggbranschen ser på fenomenet klimatstyrning. Totalt omfattade alltså intervjuserien 12 

intervjuer. 

2.3. Resultatpresentation och analys 

Under genomförandet av fältstudien samlades en stor mängd information in. En av de stora 

fördelarna med att välja just mindre strukturerade intervjuer som undersökningsform är att de 

tenderar att resultera i rikliga mängder av relevant data (Langdridge, 2006). Baksidan av detta 

är dock att det blir svårt att välja ut de delar av materialet som slutligen ska presenteras. 

Eftersom intervjuerna inte följde en detaljerad gemensam struktur hade en presentation av 

samtlig information från respektive intervju blivit alltför spretig och förvirrande. För 

presentationen av resultatet har därför försök gjorts att destillera den viktigaste informationen 

från fältstudien i olika huvudområden som presenteras var för sig.  

 

Resultatet från fältstudien presenteras därför i form av separata observationer som var och en 

sammanställer intrycken från intervjuserien. Observationerna redogör för fyra olika 

huvudområden som visat sig centrala och återkommande undersökningen igenom. 

Lärdomarna från den intervju som genomfördes på NCC presenteras sedan som en separat 

observation då dessa lärdomar exemplifierar flera av huvudområdena på ett bra och konkret 

sätt. 

 

Efter insamlingen och presentationen av det empiriska underlaget till undersökningen återstod 

slutligen att analysera erhållen data för att kunna generalisera resultatet och diskutera olika 

slutsatser. Analysens utgångspunkt var besvarandet av de två formulerade forskningsfrågorna. 

För detta syfte ansågs två analytiska modeller lämpliga: strukturell branschanalys respektive 

problemanalys. 

2.3.1. Strukturell branschanalys 

Den första forskningsfrågan löd: Hur ser branschen för klimatstyrning i fastigheter ur? För att 

besvara denna fråga analyserades branschen utifrån metoder för så kallad strukturell 

branschanalys. I boken Konkurrensstrategi presenterar Michael Porter (1980) metoder och 

analysverktyg för strukturanalys av branscher. Strukturanalys är en metodik som Porter 

presenterar för att i detalj analysera hur olika strukturfaktorer i en bransch påverkar 

konkurrenssituationen. Enligt Porter hjälper en väl genomförd strukturanalys de olika 

branschaktörerna att förstå sina styrkor och svagheter gentemot branschen i övrigt och på så 

sätt kunna formulera en effektiv konkurrensstrategi. 

 

Det första steget i strukturanalysen var att avgränsa branschen i fråga, det vill säga branschen 

för klimatstyrning. Vid en strukturanalys är det viktigt att inte definiera den betraktade 

branschen för snävt. Branschgränser kan ofta vara väldigt suddiga och dessutom förändras 

med tiden i och med att nya affärsområden utvecklas. Man bör därför inte förlita sig för 

mycket på traditionella branschgränser då de kan ge en skev och inaktuell bild av 

verkligheten. Det relevanta är inte branschgränsen i sig utan att beakta den samling av aktörer 
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som befinner sig i någon form av konkurrens med varandra (Porter, 1980). För att täcka in de 

relevanta aktörerna i strukturanalysen definierades därför branschen för klimatstyrning väldigt 

brett, och utan att låta avgränsningen inskränkas av traditionella branschdefinitioner (såsom 

exempelvis VVS-branschen eller konsultbranschen). 

Strategiska grupper 

Efter avgränsningen av den betraktade branschen var nästa steg i analysen att betrakta 

strukturen inom branschen. Ett effektivt sätt för att kartlägga branschstrukturen är att dela in 

branschens olika aktörer i så kallade strategiska grupper. Porter definierar en strategisk grupp 

som en grupp företag i en bransch, vilka följer samma eller en liknande strategi (Porter, 

1980). 

 

Genom att använda sig av strategiska grupper kan man gå från att studera enskilda företag till 

att studera viktiga strategiska grupperingar i en branschstruktur. De olika branschaktörerna 

delades in i strategiska grupper och jämfördes sedan utefter branschens strategiska 

dimensioner, det vill säga de centrala strategierna för konkurrens inom branschen. Genom att 

betrakta hur dessa grupperingars konkurrenskraft skiljer sig åt med hänsyn till olika 

strategiska dimensioner får man en relativt detaljerad helhetsbild av den aktuella 

branschstrukturen (Porter, 1980). Utifrån detta kan man sedan söka faktorer och 

omständigheter som förklarar uppkomsten och upprätthållandet av denna. 

2.3.2. Problemanalys 

Den andra forskningsfrågan var vilka problem som upplevs med dagens branschstruktur. 

Ansatsen till denna frågeställning var att upplevda problem utgör den första tillstymmelsen till 

förändring. För att undersöka tendenser till förändring är ett viktigt första steg att förstå de 

upplevda problem som finns idag. Nästa steg i analysen var därför att utreda de aktuella 

branschproblemen. För detta användes en analytisk modell för så kallad problemanalys 

(Goldkuhl & Röstlinger, 1988). Med hjälp av denna identifierades och strukturerades 

problemsamband utifrån de observationer som gjorts under fältstudien.  

Analys av problemsamband 

Enligt modellen för problemanalys ska sambanden mellan de identifierade problemområdena 

betraktas som orsaks-/effektsamband. Med detta menas att ett visst problem kan betraktas som 

effekten av ett annat problem, dess orsak. Figuren här nedan illustrerar modellen. Genom 

denna typ av analys kan man undersöka problemstrukturer och få en mer heltäckande 

förståelse av den totala problemsituationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Orsaks-/effektssamband för problem (Goldkuhl & Röstlinger, 1988) 
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”Ett problem A orsakas av X (orsakssamband). Orsaken X är också ett problem eftersom X 

ger effekten A (effektsamband) som har klassificerats som ett problem. För att komma åt 

problemet A måste man också påverka orsaken X.” 

(Goldkuhl & Röstlinger, 1988, s. 69) 

 

På detta sätt kopplades de olika centrala problemområdena från fältstudien samman för att 

tillsammans ge en övergripande bild av den upplevda problemsituationen i branschen. 

Problemkedja 

För att göra de klarlagda problemsambanden överblickbara användes ett analytiskt redskap 

benämnt problemkedja, eller pain chain enligt dess ursprungliga källa (Eades, 2004). 

Redskapet bygger på den typ av sambandsanalys som presenterats ovan, men är specifikt 

framtaget för att studera problemstrukturer i kundorganisationer. Syftet med tekniken är att 

åskådliggöra inbördes beroenden och skapa bättre förståelse för kundens organisation. En 

problemkedja är en grafisk presentation som kan liknas vid ett enkelt organisationsschema, 

men som utöver de organisatoriska nivåerna även listar de viktigaste problemen (pains) för 

varje nivå och de främsta orsakerna till dessa. I allmänhet förhåller sig kopplingen så att 

problemen på de lägre organisatoriska nivåerna utgör orsakerna för problemen på de högre 

nivåerna (Eades, 2004). Med hjälp av problemkedjan kunde problemanalysen relateras till en 

modell av en typisk kundorganisation för att belysa var och hur de olika problemen upplevs 

och hur de hänger ihop. 

2.4. Diskussion om metodval 

En viktig distinktion som brukar göras för olika metodval är huruvida det rör sig om en 

kvantitativ eller kvalitativ metod. Förenklat brukar man säga att kvantitativa studier är sådana 

som har att göra med siffror. Vid en kvantitativ undersökningsmetod avser man nämligen 

vanligtvis att mäta ett fenomen, det vill säga kvantifiera det (Langdridge, 2006). Kvalitativa 

studier däremot är av en mer beskrivande och förklarande natur. Istället för kvantitativa mått 

så bygger kvalitativa studier istället på data i form av text, exempelvis insamlade genom 

intervjuer och observationer (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). 

 

Eftersom undersökningsmetoderna i detta fall varit deltagande observation och 

semistrukturerade intervjuer så rör det sig i allra högsta grad om en kvalitativ studie. En stor 

fördel med kvalitativa metoder är bland annat att de kan ge stora insikter även på områden där 

alla förutsättningar inte är kända i förväg. Det är också möjligt att studera ett fenomen i olika 

kontextuella sammanhang och exempelvis ta hänsyn till subjektiva uppfattningar hos olika 

individer. En nackdel är däremot att de kvalitativa metoderna i stor grad begränsar urvalet 

som kan undersökas. Litet urval och hög komplexitet gör att det blir ytterst svårt att 

generalisera resultatet av en kvalitativ studie. Det finns heller inte samma möjligheter att 

bedöma erhållen data utifrån validitet och reliabilitet som det gör för kvantitativa metoder 

(Langdridge, 2006). 

 

Kvalitativa undersökningar grundar sig mycket på så kallad induktion. Induktion innebär att 

man baserat på erfarenheter, exempelvis från ett visst antal observationer eller element, drar 

mer generella slutsatser baserat på de mönster man urskiljer i studien. En stor del av metoden 

bygger därmed på subjektiv tolkning av olika situationer (Langdridge, 2006). En risk med 

detta är att om den som genomför undersökningen för tidigt bildar sig en uppfattning om 

ämnet så kan detta styra undersökningens inriktning. För att undvika så mycket av dessa 

tendenser som möjligt var det viktigt att förebygga att undermedvetna signaler sändes ut 

under intervjun i form av ledande frågor och dylikt. För att minimera risken för styrning så 
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tillämpades öppna frågor i så stor utsträckning som möjligt, medan stängda och/eller ledande 

frågor undveks (Kylén, 2004). 

 

Ett annat tänkbart objektivitetsproblem utgörs av urvalet till resultatpresentationen. På grund 

av den rikliga mängden information var det nödvändigt att aktivt välja specifika områden för 

resultatgenomgången. Ett selektivt val för resultatpresentationen innebär också en möjlighet 

att av någon anledning vinkla eller undanhålla information. Detta problem förstärks i och med 

att intervjupersonerna i denna rapport är anonymiserade och det därför inte går att härleda 

uttryckta åsikter direkt till källorna. För att inte få ett missvisande resultat har det eftersträvats 

att endast redovisa ståndpunkter som varit återkommande i intervjuserien, eller som uppfattats 

vara representativa för olika grupper och inte enbart för individer.  

 

Speciellt för intervjuserien i denna undersökning är också att majoriteten av 

intervjuunderlaget har en gemensam nämnare, då det för kundintervjuerna rör sig om företag 

med kundrelationer till ett och samma företag. Utifrån detta kan man ifrågasätta hur hög 

generaliserbarhet undersökningens resultat har utanför denna population. Exempelvis kan 

man tänka sig att Styrvärdens kunder delar en viss värdegrund eller vissa preferenser. 

Företaget är en aktör specialiserad på utformningen av styr- och reglersystem och har 

dessutom ett uttalat kvalitetsfokus, samt ligger över den genomsnittliga prisnivån i sin 

bransch. Det kan därför inte uteslutas att även deras kunder har ett fokus på kvalitet och 

driftekonomiska aspekter som övergår genomsnittet på fastighetsmarknaden. Inom 

kundgruppen har dock försök gjorts att ta med så många olika kundtyper som möjligt. 

Eftersom kundintervjuunderlaget dock dominerats av ägare med kommersiella fastigheter är 

det viktigt att ha i åtanke att dessa perspektiv kommit att bli extra framträdande i den 

genomförda fältstudien. 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som är relevant för resultatpresentation, 

analys och diskussion. Teorin presenteras i tre separata avsnitt. Det första avsnittet redogör för 

teorier kring affärsformer i bygg- och fastighetssektorn. Det andra avsnittet behandlar 

utvecklingen av förvaltningens roll och energieffektivisering i fastigheter. Slutligen 

presenteras i det tredje avsnittet de innovationsteorier som är relevanta för den förestående 

diskussionen om branschutveckling. 

3.1. Affärer i bygg- och fastighetssektorn 

Nedan beskrivs översiktligt de affärsformer i bygg- och fastighetssektorn som läsaren behöver 

förstå för att följa resonemangen i detta arbete. Först beskrivs de olika former av 

entreprenadavtal som är vanligt förekommande samt upphandlingsprocessen för dessa. Därpå 

följer en kort beskrivning av hur den svenska byggbranschen utvecklats och vilka 

konsekvenser som denna utveckling inneburit. Till sist beskrivs även partnering, en 

förhållandevis ny affärsmodell i branschen som fått stor uppmärksamhet på senare tid. 

3.1.1. Entreprenadavtal – den traditionella affärsmodellen 

En övervägande majoritet av dagens bygg- och installationsprojekt utförs genom att så kallade 

entreprenadavtal ingås. Ett entreprenadavtal är en uppgörelse mellan två parter där den ena 

parten åtar sig att på anvisad plats och enligt avtal utföra visst arbete åt den andra parten (SFF 

m.fl., 2005). Den part som utför arbetet benämns entreprenör, medan entreprenörens 

uppdragsgivare kallas för beställare. 

 

Byggherren är ett annat viktigt begrepp inom byggbranschen som ofta blandas ihop med 

begreppet beställare. Begreppet byggherre är väldigt generellt och omfattar samtliga som för 

egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, installations-, rivnings-, mark- eller 

anläggningsarbete (SFF m.fl., 2005). Mer regel än undantag är att det är fastighetsägaren 

(eller den blivande fastighetsägaren) som är byggherre. Om det är byggherren som ingår avtal 

med entreprenörerna blir denne även beställare. Eftersom så ofta är fallet brukar ibland 

begreppen beställare och byggherre användas utbytbart, vilket kan leda till förvirring. Det är 

fullt möjligt att byggherren låter en annan aktör inta beställarrollen, varför det är viktigt att 

vara medveten om skillnaden. 

 

De flesta projekt som genomförs i entreprenadform omfattar fler än en entreprenör. Vad gäller 

byggprojekt spelar naturligtvis byggentreprenören en huvudroll, men utöver 

byggentreprenörerna finns det en stor uppsättning av entreprenadföretag som ägnar sig åt 

andra typer av konstruktioner och installationer. Några exempel på andra typer av 

entreprenörer är el-entreprenörer som ägnar sig åt elektriska installationer, rörentreprenörer 

som drar rörledningar, ventilationsentreprenörer som konstruerar och monterar 

ventilationstrummor och fläktaggregat, samt styr- och reglerentreprenörer som levererar 

byggnadsautomation i form av styranläggningar. VVS-entreprenörer (där VVS står för värme, 

ventilation, sanitet) är ett samlingsbegrepp för entreprenörer som specialiserar sig på rör- och 

ventilationsanläggningar och snarlika områden (Nordstrand, 2008). 

Entreprenadformer och projektering 

Genom sitt val av entreprenadform kan byggherren organisera arbetet i sitt bygg- eller 

installationsprojekt på olika sätt. Huvudsakligen skiljer man på två huvudtyper av 

entreprenadformer: utförandeentreprenader respektive totalentreprenader (Nordstrand, 

2008). Den största skillnaden mellan dessa kategorier av entreprenader har att göra med vem 
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som står för projekteringen i projektet. Projekteringsarbetet innebär framtagning av 

byggrelaterade handlingar, såsom ritningar och beskrivningar för hur fastigheten ska 

utformas. Projektörerna utgår från önskemål och krav från beställaren av projektet för att 

arbeta fram konkreta lösningar för hur dessa kan tillgodoses.  

 

Vid en utförandeentreprenad är det byggherren som ansvarar för projekteringsarbetet. 

Eftersom byggherren sällan har all kompetens som krävs för projekteringsarbetet internt hyr 

denne ofta istället in extern experthjälp, konsulter. Exempel på några vanligt förekommande 

områden för konsulter är byggnation och arkitektur, VVS, el, kyla, styr- och regler.  

Konsulterna tar fram utförliga handlingar som tydligt beskriver hur de olika lösningarna ska 

realiseras. Entreprenörernas uppgifter blir sedan helt enkelt att utföra dessa föreskrivna 

arbeten, därav namnet på entreprenadformen (Nordstrand, 2008).  

 

Entreprenadformen utförandeentreprenad kan i sin tur delas in i två underkategorier, nämligen 

delade entreprenader och generalentreprenader. Vid en delad entreprenad ingår beställaren 

entreprenadavtal med varje enskild entreprenör. Byggentreprenören får då i uppgift att utföra 

byggnadsarbete i enighet med de handlingar som tagits fram av byggherren i samarbete med 

arkitekt och andra byggkonsulter, medan en VVS-entreprenör ska realisera de handlingar som 

projekterats av VVS-konsulten osv. Dessa olika entreprenörer som var och en slutit avtal med 

beställaren kallas för sidoentreprenörer och har inga formella skyldigheter sinsemellan. Deras 

arbete ska normalt samordnas av beställaren och dennes projektledare (SFF m.fl., 2005). I 

nedanstående figur visas avtalsstrukturen vid delad entreprenad. Linjerna mellan rutorna 

symboliserar avtal mellan parterna. Samtliga vanligt förekommande entreprenörer har ej ritats 

ut i figuren då syftet mest är att åskådliggöra strukturen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid en generalentreprenad, den andra typen av utförandeentreprenad, ingår beställaren 

istället avtal med enbart en entreprenör – den så kallade generalentreprenören. 

Generalentreprenören får då ett förfrågningsunderlag som består av samtliga handlingar som 

projekterats, och får sedan i uppgift att själv handla upp och sluta avtal med övriga 

entreprenörer. Dessa blir då så kallande underentreprenörer till generalentreprenören. Till 

skillnad från delad entreprenad ligger samordningsansvaret i denna typ av entreprenad hos 

generalentreprenören, som måste organisera arbetet med sina upphandlade entreprenörer. 

Eftersom beställaren bara ingått avtal med generalentreprenören är denna entreprenör också 

ansvarig för de arbeten som utförs av alla övriga entreprenörer. Det är i stort sett alltid 

byggentreprenören som får axla rollen som generalentreprenör. Undantag kan förekomma, 

men de är ytterst sällsynta (Nordstrand, 2008). Figuren nedan visar en typisk 
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organisationsstruktur för en generalentreprenad. Precis som tidigare har bara enstaka 

entreprenörer tagits med i figuren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den andra huvudtypen av entreprenader är som sagt totalentreprenad, och den stora 

skillnaden från utförandeentreprenaderna är att vid totalentreprenader står entreprenörerna 

även för projekteringen. Istället för att projektera i detalj har då byggherren och dennes 

konsulter tagit fram ett program som fungerar som en kravspecifikation för byggobjektet och 

dess tillhörande installationer. Detta program utgör sedan en ramhandling som 

entreprenörerna måste rätta sig efter vad gäller krav på funktioner, utseende och andra 

önskemål som byggherren specificerat. En stor skillnad på utförandeentreprenader och 

totalentreprenader är att entreprenören vid totalentreprenader har ett så kallat funktionsansvar 

gentemot beställaren. Detta innebär att det i slutändan är entreprenören som är ansvarig för att 

det färdiga objektet faktiskt levererar de funktionskrav som beställaren angivit. Utöver fel i 

det utförda arbetet kan entreprenören i dessa fall även lastas för fel i den ursprungliga 

projekteringen (Nordstrand, 2008).  

 

Vid större arbeten som berör mer än en entreprenör är det vanligt att hela projektet överlåts åt 

en byggentreprenör, precis som vid generalentreprenader. Dessa handlar sedan i sin tur då upp 

resterande entreprenörer. Detta sker vanligtvis även det på totalentreprenad, det vill säga 

istället för att byggentreprenören projekterar alla delar själv låter den sina underentreprenörer 

projektera respektive del utav beställarens program. Även om underentreprenören då blir 

funktionsansvarig gentemot byggentreprenören är det dock alltid byggentreprenören som är 

funktionsansvarig i förhållande till beställaren, oavsett om underentreprenören projekterat 

eller inte. Följande bild åskådliggör organisationsstrukturen vid en totalentreprenad. 
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Upphandling 

Valet av entreprenör för olika bygg- och installationsprojekt görs ofta genom en så kallad 

upphandlingsprocess. Vanligen inleds denna med att beställaren går ut med en 

anbudsförfrågan, grundat på ett förfrågningsunderlag, som olika entreprenörer får ta del av. 

Beroende på entreprenadform består förfrågningsunderlaget antingen av övergripande 

program eller detaljerade färdigprojekterade handlingar som byggherren låtit ta fram, samt 

administrativa föreskrifter som fastställer ”spelreglerna” både för upphandlingen och för den 

påföljande entreprenaden. Om entreprenörerna vill lämna anbud ska de göra detta genom att 

dels specificera hur och med vilka medel de angivna uppgifterna ska lösas, samt ange vilket 

pris man tar (Nordstrand, 2008). Efter att ha granskat de inkomna anbuden väljer sedan 

beställaren den entreprenör vars anbud anses mest fördelaktigt. Inslaget av priskonkurrens i 

upphandlingsprocessen är mycket stort, och ”fördelaktigast anbud” avser därför allt som 

oftast lägsta anbudspris (SFF m.fl., 2005). 

 

Hur beställaren genomför upphandlingen kan variera mycket beroende på vilken typ av 

fastighetsägare det rör sig om. Privata fastighetsägare har exempelvis inga formella krav på 

sig vad gäller bedömningsgrunderna de måste använda sig av när de väljer entreprenör, utan 

det är upp till var och en. Det är som sagt vanligt att i de administrativa föreskrifterna ange 

hur och efter vilka kriterier som bedömningen kommer ske, men varken några obligatoriska 

kriterier att utgå ifrån eller någon formell skyldighet att följa dessa existerar för privata 

beställare (Nordstrand, 2008). Vad gäller de offentliga beställarna, det vill säga de statliga, 

kommunala eller landstingsägda, är dock läget mycket annorlunda. För dessa finns en hel rad 

av bestämmelser som reglerar alltifrån hur annonseringen av kommande upphandlingar ska 

genomföras till vilka krav som får ställas på de upphandlade entreprenörerna och 

leverantörerna. Dessa bestämmelser återfinns i lagen om offentlig upphandling, förkortad 

LOU. Regleringen av upphandlingsprocessen är olika strikt beroende på om värdet av 

entreprenaden i fråga ligger över eller under ett bestämt tröskelvärde. För en dyr entreprenad 

som överstiger tröskelvärdet tillkommer därmed mer detaljerade anvisningar för hur 

upphandlingen ska ske (SFF m.fl., 2005). 

 

Inslaget av priskonkurrens är som sagt generellt stort vid alla typer av upphandlingar. En stor 

skillnad är att vid offentlig upphandling så har beställaren också en direkt skyldighet att välja 
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det anbud vars angivna pris är lägst, alternativt det som totalt sett är ekonomiskt mest 

fördelaktigt. Vid bedömning av vilket anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt kan 

förutom pris även tas hänsyn till andra faktorer som exempelvis driftkostnader, tekniska 

egenskaper, leveranstider osv. För att kunna tillämpa denna alternativa riktlinje så måste 

beställaren dock tydligt i förfrågningsunderlaget ha preciserat vilka egenskaper som tillskrivs 

betydelse vid denna bedömning (SFF m.fl., 2005). En stor skillnad mellan upphandling hos 

offentliga respektive privata aktörer är att den offentliga upphandlingen måste vara 

”transparent”. Med detta menas att det tydligt måste gå att se varför en entreprenör valdes ut 

framför de andra. En privat beställare kan i slutändan välja att gå på magkänsla om någon 

aktör ger ett bättre intryck än övriga, medan en offentlig alltid måste kunna visa på att 

mätbara och jämförbara bedömningsgrunder fällt avgörandet.  

3.1.2. Utveckling av byggbranschens struktur 

Byggprojekt baserat på entreprenadavtal har sedan länge varit cementerat som den gängse 

affärsmodellen i byggbranschen. Modellen med entreprenörer som lämnar anbud har varit ett 

sätt för byggherrar att säkerställa att man konkurrensutsätter sina byggprojekt och får 

möjlighet att handla upp den entreprenör som utför arbete efter önskad kvalitet och till ett 

rimligt pris. På senare tid har dock en hel del kritik framkommit mot denna affärsmodell. 

Mycket har förändrats i byggbranschen de senaste decennierna, och frågan är om dagens 

branschstruktur i första hand gynnar byggherrarna. 

 

År 2002 presenterade byggkommissionen rapporten Skärpning gubbar – Om konkurrensen, 

kvaliteten, kostnaderna och kompetensen i byggsektorn, efter att man genomfört en 

omfattande offentlig utredning av byggbranschens arbetssätt. I rapporten konstaterar man att 

byggbranschen sedan slutet av 1950-talet genomgått en betydande strukturomvandling, vars 

effekter kulminerade under andra halvan av 90-talet. 

 

Tidigare var byggbranschen mycket fragmenterad och kontrollerades i mycket hög grad av de 

många olika byggherrarna. Dessa byggherrar lät i egen regi, eller med hjälp av lokala 

byggmästare som de själva handplockat, bygga olika objekt för egen långsiktig förvaltning. 

Byggherrarnas beställarkompetens var generellt mycket hög och man var duktiga på att 

försvara sina egna intressen. I och med bostadskrisen och miljonprogrammet under 60- och 

70-talet förändrades denna syn på byggandet. Mycket skulle byggas under kort tid vilket 

ledde till en slags industrialisering av byggbranschen. Byggherrarnas egenutformade projekt 

byttes mot reglerade likformiga projekt i stor skala, som genomfördes med så kallade 

totalåtaganden från byggentreprenörer, alltså general- och totalentreprenader 

(Byggkommissionen, 2002). 

 

Samtidigt ledde energikris och recession under 70-talet till att mycket av övrigt byggande 

avtog under 70- och 80-talen. Centrala byggherrefunktioner decentraliserades och 

byggavdelningar hos många byggherrar antingen bantades eller lades ned helt. Följden blev 

försämrad beställarkompetens hos byggherrarna, alltmedan byggentreprenörernas ställning 

växte sig allt starkare i och med fortsatta totalåtaganden. Den slutliga omvandlingen av 

byggbranschen inträffade under fastighetskrisen och den djupa lågkonjunkturen under 90-

talet. De svåra förhållandena i branschen ledde till att samlingen byggentreprenörer avsevärt 

koncentrerades. Av de medelstora gick många under och övriga överlevde genom uppköp och 

sammanslagningar. Av Sveriges tio största byggföretag år 1991 fanns i början av 2000-talet 

bara fyra kvar – nämligen Skanska, NCC, Peab och JM (Byggkommissionen, 2002). 
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Omvandlingen har således resulterat i etableringen av ett fåtal mycket starka 

byggentreprenörer, medan byggherrarnas ställning i branschen försvagats. Allt större delar av 

byggandet sker genom totalåtaganden eller genom så kallad fastighetsutveckling, där 

byggentreprenörerna själva driver byggprojekt för att sedan sälja objekten (Nordstrand, 2008). 

Byggentreprenörens ställning som general- och totalentreprenör har omvandlat dessa företag 

från traditionella entreprenörer till samordnare och administratörer för hela projekten. Detta 

märks bland annat på byggentreprenörernas kontroll över upphandlingen av 

underentreprenörer. Majoriteten av arbetena i dessa totalåtaganden utförs av företag som 

byggherren aldrig har någon avtalsrelation eller direkt kontakt med (Byggkommissionen, 

2002). 

3.1.3. Partnering – branschens nya affärsmodell? 

Den ovan beskrivna obalansen i maktpositionen mellan byggherrar och de stora 

byggentreprenörerna har fått flera att ifrågasätta affärsstrukturen med entreprenadavtal. Några 

av de återkommande argumenten är att systemet med avgränsade konkurrensupphandlingar 

leder till statiska och formella entreprenadavtal där de olika underentreprenörerna inte har 

något intresse i byggherrens resultat (Borgbrant, 2003). Utan byggherren som spindeln i nätet 

saknas viktiga gemensamma målbilder. Konsekvenserna av entreprenadstrukturen blir då mer 

en fråga om splittring i avtalsrättsligt ansvar än om optimering av byggprojektet. De olika 

underentreprenörerna intresserar sig med andra ord främst för sitt avtalsrättsliga ansvar 

gentemot generalentreprenören, och inte för att deras del i projektet ska gynna helheten. 

Denna typ av suboptimering gör att många frågor som är av intresse för byggherren lätt faller 

mellan stolarna, om de inte också är av intresse för den samordnande byggentreprenören. 

 

Denna problematik har fått kritiker i branschen att efterfråga alternativa affärsformer där 

byggherrens bästa åter ska hamna i centrum. En modell som varit mycket i ropet på senare tid 

är den som ofta benämns partnering. Grundtanken med konceptet är att istället för att ta in 

entreprenörerna först när alla idéer är spikade och bara utförandet återstår, så ska byggherren 

tidigt välja ut passande samarbetspartners som redan från början ges möjlighet att påverka och 

sätta sin prägel på projektet (Nordstrand, 2008). 

  

Någon entydig definition för hur Partnering faktiskt ska gå till i praktiken är svår att hitta. I 

doktorsavhandlingen Partnering: Definition, theory and evaluation utreder Johan Nyström 

(2007) olika förklaringar av begreppet. Han konstaterar att det i branschlitteraturen finns 

många olika definitioner och att många av dessa framhäver olika premisser för vad ett 

partnering-projekt ska innehålla. Han konstaterar att två genomgående kriterier, som 

behandlas av i stort sett samtliga definitioner av begreppet, är att partnering som arbetsform 

ska präglas av tillit och gemensamma mål (eller det likartade kriteriet ömsesidig förståelse).  

 

Förtroende och gemensamma mål är alltså något som ska genomsyra hela projekten. Det hela 

bygger på synsättet att om man inkluderar entreprenörerna i ett närmare samarbete där de 

själva har mycket att säga till om, så kommer de också att känna ett större ansvar för 

projektets slutliga resultat, vilket leder till ett mer effektivt och konstruktivt samarbete 

(Kadefors, 2002).  

 

En annan stor skillnad mellan partnering och traditionella byggprojekt återfinns i hur de olika 

entreprenörsföretagen väljs ut. Istället för att som vid konkurrensupphandling välja 

entreprenör efter lägsta anbudspris ska de olika aktörerna här istället handplockas baserat på 

förtroende, attityder och deras möjliga bidrag till projektets slutliga mål (Construction Task 

Force, 1998). Medan entreprenörsrelationerna vid traditionella projekt ofta är kortsiktiga och 
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sporadiska kan däremot partnering-relationer ingås över flera projekt. Denna typ av 

långsiktiga samarbeten kallas ofta för strategisk partnering (Nordstrand, 2008). 

 

Partnering innehåller inslag av så kallad relational contracting, vilket innefattar långsiktiga 

samarbeten företag emellan utan reglering från utförliga skriftliga kontrakt (Nyström, 2007). 

En vanlig invändning mot denna typ affärsmodell är att det finns en större risk för 

opportunism, eftersom tyglarna är friare och kontrakten inte lika detaljerat utformade som vid 

traditionella entreprenader. Man menar att entreprenörerna kan dra nytta av kontraktsbristerna 

och agera för egen vinning på bekostnad av projektresultatet. Även här understryker dock 

Nyström förtroende som en fundamental egenskap i partnering-relationer. Ett 

entreprenadföretag som ger sig in i denna typ av opportunism kommer få sitt förtroende 

raserat, och kommer således inte få chansen att delta i framtida partnering-projekt. Genom så 

kallad upprepad interaktion sållas opassande entreprenörer bort, medan de som sköter sig väl 

bygger upp ett förtroende och ges möjligheten att bidra i större projekt och långsiktiga 

samarbeten. 

 

I en så kallad expertrapport utgiven av Byggkommissionen i november 2003 rekommenderar 

författaren Jan Borgbrant en utveckling av ”samarbetsformer i linje med partneringkoncept” 

(s. 12) som en åtgärd att förebygga intressekonflikter och bristande gemensamma målbilder i 

byggbranschen. Dessa idéer är inget som är unikt för Sverige. I Storbritannien, där de 

upplevda problemen i byggbranschen är likartade, har man samma tankegångar. 

Utredningsgruppen The Construction Task Force konstaterar i en rapport från 1998 att 

partnering är en viktig del i strävan efter att stimulera byggbranschens intresse för 

byggherrens långsiktiga resultat.  

3.2. Energieffektivisering i fastighetsbranschen 

I detta avsnitt presenteras teori kring energieffektiviseringar i fastighetssektorn. Först 

behandlas utvecklingen av fastighetsförvaltningens roll och sedan beskrivs olika drivkrafter 

och incitament för energieffektiviserande åtgärder. 

3.2.1. Fastighetsförvaltningens roll 

När ett byggprojekt är genomfört ska resultatet godkännas av en besiktningsman vid den så 

kallade slutbesiktningen innan entreprenaden kan betraktas som avslutad. Innan dess har 

projektresultatet i regel också genomgått utförliga funktionsprov, bland annat för att 

säkerställa att samspelet mellan de olika systemen i projektresultatet fungerar som det ska. 

När resultatet godkänts lämnas resultatet över från entreprenörerna till beställaren. I och med 

detta är det därmed byggherren som ansvarar för det färdiga resultatet, exempelvis den 

nyproducerade byggnaden. Byggherren överlåter sedan i sin tur byggnaden till 

fastighetsförvaltningen och förvaltningsfasen tar vid (Nordstrand, 2008). Beroende på 

byggherrens organisation kan det röra sig om en intern fastighetsförvaltning eller en 

outsourcad sådan. 

 

Förvaltning är ett vitt begrepp och omfattar i stort sett allt som har att göra med att sköta och 

bevara egendom. Just fastighetsförvaltning kan delas in i flera underkategorier som teknisk 

förvaltning, ekonomisk förvaltning och administrativ förvaltning. Den tekniska förvaltningen 

rymmer dels driften av fastigheten, det vill säga ren medieförsörjning i form av energi till 

värme och kyla, vatten, elektricitet till belysning osv. Även upprätthållande, tillsyn och 

uppföljning av dessa funktioner räknas till driften av fastigheten. Den andra aspekten av den 

tekniska förvaltningen utgörs av underhåll, som avser förebyggande eller felavhjälpande 

åtgärder för att bibehålla fastighetens värde och skick. Den ekonomiska förvaltningen består i 
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upprättandet av en budget för fastigheten, samt redovisning och uppföljning av fastighetens 

ekonomiska verksamhet (exempelvis uthyrning och dylikt). Den administrativa förvaltningen 

består i sin tur av att styra övriga förvaltningsrelaterade åtgärden, samt att sköta kontakten 

med de så kallade brukarna, det vill säga de som faktiskt ”brukar” fastigheten – såsom 

hyresgäster och liknande. Skötandet av kontakten och hanterandet av servicefrågor gentemot 

hyresgäster kallas även ofta för kontraktsförvaltning (Nordstrand, 2008). 

 

Traditionellt sett har själva byggandet och uppförandet av fastigheter betraktats som det 

primära och den händelserika fasen i en fastighets livscykel, medan förvaltningen har 

uppfattats som en passiv och slumrande fas. Detta har berott på att äldre byggnader var 

relativt okomplicerade tekniskt sett. Det som gick att påverka vad gällde saker som 

byggnadens energianvändning påverkades i själva byggnationen, exempelvis hur man valde 

att isolera osv. När dessa val sedan var gjorda så var saken klar och byggnadens egenskaper 

var mer eller mindre oberoende av hur man valde att sköta den efteråt. Så är inte fallet idag 

och synen på förvaltningsskedet har därför förändrats, och är fortfarande under förändring. 

Installationstätheten i byggnader har ökat markant under de senaste årtiondena. (Elmroth & 

Enno, 2008) Detta har inneburit att de moderna byggnaderna blivit betydligt effektivare ur 

energisynpunkt, men samtidigt att de är avsevärt känsligare i sin funktion. Moderna 

byggnader kräver modern och aktiv förvaltning för att prestera som de ska. Vanvård av de 

tekniska systemen kan betyda skenande energikostnader och ekonomiska missräkningar. 

Förvaltningsprocessen blir därför betydligt mer komplex och kräver specialistkompetens på 

de tekniska områdena (Byggkommissionen, 2002). 

 

Förvaltningens betydelse i bygg- och fastighetsbranschen lyfts fram allt mer på grund av de 

rådande energi- och miljötrenderna i samhället. Bygg- och fastighetssektorn står som bekant 

för ca 30-40 % av samhällets totala energianvändning. Av denna energianvändning står 

förvaltningsfasen för över 80 % inklusive uppvärmning (Boverket, 2009). För att komma till 

bukt med energianvändningen i samhället spelar fastighetsförvaltningen en mycket betydande 

roll, vilket lett till att den börjat uppmärksammas alltmer. Denna utveckling märks bland 

annat på att det pratas mer om förvaltningsfrågor och att förvaltningsföretag tar större plats i 

olika branschsammanhang. På 2010 års upplaga av Nordbygg, en branschmässa för aktörer 

inom bygg och VVS, representerade 14 % av de över 59 000 besökarna företag inom 

förvaltning, drift och underhåll av fastigheter. På Nordbygg 2008 var samma andel endast 10 

%. (Nordbygg, 2011) 

3.2.2. Drivkrafter för energieffektivisering 

Ekonomiska incitament 

Vad gäller fastighetsföretagande finns det för det första ekonomiska incitament att 

effektivisera energianvändningen under förvaltningsfasen. Dessa incitament är särskilt tydliga 

vid förvaltning av kommersiella fastigheter, som exempelvis kontors- eller handelsfastigheter. 

För kommersiell fastighetsverksamhet är det nämligen uthyrningen av fastighetens lokaler 

som genererar intäkter och ska ge avkastning åt byggherren. Det ekonomiska resultat som 

uthyrningsverksamheten genererar kallas för driftnetto. Driftnetto definieras enligt 

nedanstående formel (SFF m.fl., 2005): 

 

DN H D U    

 

H står för hyresintäkter från dem som brukar fastigheten eller dess lokaler. D står för 

driftkostnader, det vill säga kostnaden för driften av fastigheten som till stor del består av 
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energikostnader (även fastighetsskatt och tomträttsavgäld räknas till driftkostnader för denna 

formel). Slutligen står U för kostnader att utföra underhåll, felavhjälpande eller förebyggande. 

Driftnettot är således det överskott som kvarstår efter att förvaltningens kostnader dras från 

dess intäkter.  

 

Utifrån målsättningen att maximera verksamhetens driftnetto blir det uppenbart att den 

kommersiella fastighetsförvaltningen har ekonomiska incitament att åstadkomma 

energieffektiviseringar. En mer energieffektiv fastighet innebär en lägre energiåtgång, och 

därmed lägre energi- och driftkostnad. Följden blir att posten D i formeln minskar och att det 

resulterande driftnettot blir högre. 

 

De ekonomiska incitamenten för energieffektivisering yttrar sig även när det gäller värdering 

av kommersiella fastigheter. Investerare använder sig av olika metoder när de ska bedöma 

fastigheters ekonomiska värde. Den så kallade ortsprismetoden bygger på att man kan jämföra 

snarlika objekt på marknaden för att dra slutsatser kring vad en betraktad fastighet borde 

värderas till. Genom att betrakta exempelvis köpeskilling och objektets area kan man 

schablonmässigt beräkna ett nyckeltal för pris per kvadratmeter för en viss fastighetstyp som 

sedan kan användas vid värdering (Bonde, m.fl., 2009). 

 

Eftersom kommersiella byggnader oftast är mer komplexa och mindre likformiga än många 

andra fastighetstyper så kan det vara svårare att genomföra denna typ av direkta jämförelser 

för dessa. Istället för ortsprismetoden tillämpas därför för kommersiella fastigheter ofta någon 

form av avkastningsbaserad metod vid värdering. En vanlig metod är att ett nuvärde beräknas 

fram genom en kassaflödeskalkyl, där fastighetens löpande betalningsströmmar ingår. Lägre 

energikostnader innebär som sagt ett högre driftnetto, alltså större ingående 

betalningsströmmar, varför fastighetens nuvärde kommer att skattas högre (Bonde, m.fl., 

2009).  

 

Vid värdering av en kommersiell fastighet betraktar man inte enbart fastighetens aktuella 

driftnetto, utan tar även hänsyn till fastighetens historiska driftekonomi, vanligtvis för de tre 

senaste åren (Svenskt Fastighetsindex, 2007). Beroende på exempelvis hur kall vintern blir 

kan driftkostnaderna variera stort från år till år. Ett driftnetto som pendlar väldigt mycket 

mellan milda och kalla vintrar innebär ett större riskmoment, vilket kommer att vägas in i 

investerarnas värdering. En energieffektiv fastighet, för vilken driftkostnaderna håller sig på 

stabila nivåer även under kallare vintrar, kommer därför att betraktas som en mindre riskfylld 

investering och värderas högre. 

Miljöcertifieringssystem 

En annan pådrivare för arbetet med energieffektivisering och annat fastighetsrelaterat 

miljöarbete är de marknadsföringsmässiga fördelarna som arbetet ger för fastighetsägarna och 

deras hyresgäster. För många företag kan det ha ett värde i sig att visa för allmänheten att man 

tar miljöfrågor på allvar genom att ha sitt kontor i en ”grön” energieffektiv fastighet. Att 

skapa goodwill genom denna typ av Corporate Social Responsibility blir ett allt viktigare sätt 

för många företag att profilera sitt varumärke. 

 

Det blir därför allt vanligare att fastighetsägare vill ”miljömärka” sina fastigheter för att göra 

dem attraktivare på fastighetsmarknaden. Detta gör de genom att ansöka om ett eller flera av 

de miljöcertifieringssystem som idag finns att tillgå. Enligt Fastighetsägarna Sveriges 

branschtidning Fastighetstidningen är det främst fyra stycken olika miljöcertifieringssystem 
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som kommer att vara aktuella på den svenska marknaden, nämligen: GreenBuilding, 

BREEAM, LEED samt Miljöklassad Byggnad (Jinneklint, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GreenBuilding verkar vara den certifiering som idag är mest allmänt accepterad ur ett svenskt 

perspektiv. Systemet är ett initiativ som EU-kommissionen inledde 2005 och som idag 

tillämpas i ett tiotal europeiska länder. I Sverige administreras certifieringen av 

Fastighetsägarna Sverige. Till skillnad från andra certifieringssystem tar GreenBuilding inte 

hänsyn till några andra aspekter än energianvändningen. För att kunna certifiera sin fastighet 

med GreenBuilding måste en fastighetsägare antingen vid ombyggnad sänka 

energiförbrukningen i fastigheten med 25 % eller säkerställa att fastigheten förbrukar 25 % 

mindre energi jämfört med den norm som gällande regelverk sätter (GreenBuilding, 2011). 

 

Ett annat populärt certifieringssystem är det brittiska BREEAM (BRE Environmental 

Assessment Method). BREEAM utvecklades år 1990 av Building Research Establishment, 

vilket gör det till ett av de äldsta certifieringssystemen för byggnader. Certifieringssystemet är 

mer avancerat än det som Green Building använder sig av, då det förutom energiförbrukning 

även bedömer faktorer som management, transporter, vattenförbrukning, föroreningar osv. De 

olika kategorierna poängsätts var för sig, och varje poängsumma viktas sedan och summeras 

till ett helhetsbetyg. De olika betygsskalorna som finns är: Passed, Good, Very Good, 

Excellent och Outstanding, och varje betyg ställer olika minimikrav. Certifieringssystemet ger 

därför en mer detaljerad bild än Green Building för vilken nivå fastigheten faktiskt ligger på. 

BREEAM är det internationella certifieringssystem som är mest använt i Europa. (BRE 

Global, 2010) 

 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) är ett amerikanskt 

certifieringssystem som administrerats av US Green Building Council sedan 1998. LEEDs 

certifieringssystem återfinns i olika varianter för utvärdering av bland annat skolor, 

bostadshus och kommersiella fastigheter. Systemet bedömer bland annat 

energieffektivisering, förnybar energi, vattenanvändning m.m. Betygssystemet ger poäng för 

varje uppfyllt kriterium och fastigheten klassificeras slutligen som antingen Certified, Silver, 

Gold eller Platinum. (USGBC, 2011) 

 

Kritik som riktas mot både LEED och BREEAM menar att de är dåligt anpassade för svenska 

förhållanden. Exempelvis tar LEED relativt stor hänsyn till vattenförbrukning, som anses vara 

ett betydligt större problem i USA än i Sverige (Jinneklint, 2009). Försök har också gjorts att 

ta fram certifieringssystem som ska vara mer anpassade för svenska förhållanden. I dagsläget 

är certifieringen Miljöbyggnad (tidigare Miljöklassad byggnad) det största namnet. 

Certifieringen utfärdas från och med 2011 av Sweden Green Building Council (SGBC, 2010). 

 

Figur 6. Miljöcertifieringssystem 
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Idag verkar som sagt arbetet med miljöcertifieringar främst vara attraktivt för vissa 

hyresgäster ur ett marknadsföringsmässigt perspektiv, men flera i branschen tror att 

efterfrågan kommer att öka i och med att fler byggnader miljöcertifieras och hyresgästernas 

kunskap ökar. Man tror att en certifiering i framtiden kan komma att vara ett direkt krav för 

att majoriteten av de kommersiella hyresgästerna ska vara intresserade att hyra. Man säger sig 

se en utveckling där det slutligen blir de miljöcertifierade byggnaderna som sätter 

marknadshyran på marknaden, medan hyresnivån för övriga objekt kan komma att sänkas 

med ca tre till åtta procent (Jinneklint, 2009). 

Politiska beslut 

Beslut och reformer från politiska organ spelar självfallet också en stor roll i 

fastighetsbranschens arbete med energieffektivisering och andra miljöfrågor. Med tanke på att 

bygg- och fastighetsbranschens står för en mycket stor andel av samhällets totala 

energianvändning är det inte förvånande att sektorn blir en måltavla för politiska reformer och 

myndighetsbeslut.  

 

Dessa politiska beslut fattas inte enbart på nationell nivå, utan många svenska beslut baseras 

på direktiv från Europeiska Unionen. Ett exempel på ett sådant direktiv är det så kallade 20-

20-20 direktivet som nyligen drevs igenom, som syftar till att EU senast år 2020 ska ha sänkt 

sin energiförbrukning (och minskat koldioxidutsläppen) med 20 % jämfört med nivåerna år 

1990. Vidare säger direktivet att alla byggnader som byggs nya från och med år 2020 ska vara 

”nära-nollenergibyggnader”, vilket innebär att nya byggnader ska använda mycket liten energi 

för uppvärmning, och att en stor del av denna energi ska komma från förnybara energikällor. 

För offentliga byggnader ska de nya reglerna börja gälla redan år 2018. Medlemsländerna får 

sedan lagstifta själva för att målen ska nås på ett bra sätt (Europeiska unionens råd, 2010). 

 

Ett annat exempel på myndighetsbeslut som baseras på ett EU-direktiv är lagstiftningen kring 

energideklaration av byggnader. I Sverige säger Lagen om energideklaration för byggnader 

(SFS, 2006) att alla byggnader (med några undantag) ska energideklareras genom att 

energianvändningen i byggnaden kartläggs och redovisas. Kontrollen och energideklarationen 

görs av en ”certifierad expert”, en konsult som ackrediterats av den statliga myndigheten 

Swedac. Experten som genomför deklarationen begär de uppgifter han behöver i form av data 

från elmätaravläsning, energifakturor osv. och ska i samband med upprättande av 

deklarationen också ge rekommendationer för eventuella förbättringsåtgärder. Vid 

försummande av energideklaration ska kommunen, som är tillsynsmyndighet, utfärda vite till 

fastighetsägaren (Nenzén, 2008). Lagen om energideklarationer har fått mycket kritik för att 

kvaliteten på de utförda deklarationerna och förbättringsåtgärderna som föreslås är för låg, 

samtidigt som det kostar fastighetsägarna mycket pengar. Kontrollen anses dessutom 

bristande, något som lett till att långt ifrån alla byggnader som skulle deklarerats faktiskt har 

gjort det. 

 

Även om långt ifrån alla myndighetsbeslut får önskat genomslag så är trenden ändå tydlig att 

denna typ av miljöpolitiska reformer blir vanligare både på nationell och global nivå, och att 

fler myndighetsbeslut som ytterligare kan påverka fastighetsbolagens attityder till 

energieffektivisering är att vänta. Detta är fastighetsägarna medvetna om, och många arbetar 

aktivt med dessa frågor för att se till att ha ett försprång gentemot lagstiftningen. 

3.3. Innovationsteori och branschomvandling 

I detta avsnitt presenteras teorier för innovation och branschomvandling som är av relevans 

för den kommande diskussionen om klimatstyrningens utveckling. Först behandlas 
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traditionell innovationsteori som beskriver skillnaden mellan inkrementella och radikala 

innovationer samt Schumpeters teorier om så kallad kreativ förstörelse. Därefter beskrivs 

teorier om hur dessa typer av innovationer triggar branschomvandlingar. Slutligen behandlas 

så kallad värdeinnovation som är en utvidgning av innovationsbegreppet. 

3.3.1. Radikala innovationer och kreativ förstörelse 

Hur teknologisk innovation påverkar olika ekonomiska strukturer i näringslivet har varit något 

som länge intresserat forskare och teoretiker. Några av de mest framstående teorierna på detta 

område formulerades av ekonomen Joseph Schumpeter redan på 1930- och 1940-talet. 

 

Schumpeter liknade utvecklingen i en marknadsekonomi vid en evolutionär process, som 

aldrig är statisk utan hela tiden genomgår förändring. Vidare menade Schumpeter att denna 

evolution inte i första hand beror på att ekonomin förändras med omvärlden (vilket många 

trodde) exempelvis på grund av externa faktorer som krig eller revolution. Schumpeter 

menade istället att de fundamentala drivkrafterna för utvecklingen återfinns i de olika 

ekonomiska aktörernas innovationer i form av ny teknik, nya produkter, nya 

organisationsstrukturer, nya produktionsmetoder osv. (Schumpeter, 1976). 

 

I klassisk innovationsteori pratar man ofta om inkrementella innovationer respektive radikala 

innovationer. De inkrementella innovationerna är små förbättringar av den befintliga 

teknologin som inte leder till någon dramatisk förändring i branschens beteenden eller 

paradigm. De radikala innovationerna däremot innebär stora förändringar, och ibland helt nya 

förutsättningar för hur teknologin kan användas. Radikala innovationer har därför en tendens 

att skapa osäkerhet i etablerade branschstrukturer och leda till förändringar i maktbalansen 

mellan branschens ingående aktörer (McDermott & O’Connor, 2003). 

 

Schumpeter beskrev det som att nya, radikala innovationer driver utvecklingen framåt genom 

att det gör gamla arbetssätt och strukturer förlegade och istället skapar nya strukturer. Han 

kallade denna återkommande process för kreativ förstörelse (creative destruction), eftersom 

de nya insikterna kräver att de gamla strukturerna först raseras. Schumpeter beskrev 

fenomenet på följande vis: 

 

”The opening up of new markets, foreign or domestic, and the organizational development 

from the craft shop and factory to such concerns as U.S. Steel illustrate the same process of 

industrial mutation—if I may use that biological term—that incessantly revolutionizes the 

economic structure from within, incessantly destroying the old one, incessantly creating a 

new one. This process of Creative Destruction is the essential fact about capitalism.” 

(Schumpeter, 1976, s. 83) 

3.3.2. Branschomvandling till följd av innovation 

I sin bok The Innovator’s Dilemma utreder författaren Clayton M. Christensen (1997) hur 

teknologisk innovation inverkar på befintliga branschstrukturer. Teorierna som Christensen 

lägger fram har tydliga kopplingar till Schumpeters idéer om kreativ förstörelse. I likhet med 

teorierna om inkrementella och radikala innovationer pratar Christensen om upprätthållande 

teknik respektive omstörtande teknik (sustaining technologies och disruptive technologies). 

Christensen särskiljer i viss mån dessa begrepp från radikala respektive inkrementella 

innovationer
1
. På liknande sätt är dock de upprätthållande teknologiska innovationerna mest 

                                                 
1
 Distinktionen som görs är att medan radikala innovationer avser förbättringar så kan omstörtande innovationer 

initialt innebära försämring i prestanda innan den nya tekniken kommer ikapp och går förbi. 
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en direkt fortsättning på tidigare teknik, medan de omstörtande innovationerna innebär mer 

dramatiska förändringar som bryter mot fundamentala paradigm i branschen. 

 

Christensen menar, precis som Schumpeter, att det är de omstörtande/radikala innovationerna 

som leder till branschomvandling. Detta beror på att det av flera anledningar är lättare för 

mindre eller helt nya branschaktörer att introducera denna typ av banbrytande innovationer, 

medan de ledande företagen i en bransch har det betydligt svårare att åstadkomma detta. 

Radikal innovation är därför en av få anledningar till att stora, etablerade företag plötsligt 

förlorar den ledande positionen i sin bransch. 

 

Christensen ger flera delförklaringar till detta fenomen. För det första menar han att det finns 

stora skillnader i investeringsincitament mellan etablerade och nya företag, och att detta gör 

det svårt för de etablerade aktörerna att investera fram ny, radikal teknik. Skillnaderna i 

incitament beror på att de etablerade företagen i mycket högre utsträckning är resursberoende, 

det vill säga att deras agerande till stor del styrs av vad deras investerare och kunder 

efterfrågar. För ett etablerat företag är det därför alltid lättare att motivera investeringar för 

inkrementella förbättringar där risken är låg, än det är att motivera investeringar för att hitta 

ny, radikal teknik, vars potential eller tilltänkta användningsområden sällan är kända på 

förhand. Ytterligare en aspekt av detta är att den del av marknaden som först visar intresse för 

radikala innovationer (så kallade early adopters) är för liten för att täcka en stor aktörs 

tillväxtbehov. Etablerade företag kommer därför inte att vara intresserade av att investera i 

radikala innovationer förrän marknaden för dessa är tillräckligt stor.  

 

Nyetablerade och små aktörer upplever inte dessa inlåsningseffekter på samma sätt, utan är 

både mer riskbenägna och villiga att fokusera på mindre delar av marknaden eftersom deras 

tillväxtbehov är mindre. Av denna anledning är det ofta dessa mindre aktörer som 

introducerar radikala innovationer på marknaden. Först när en större del av marknaden börjar 

intressera sig för innovationen så kommer de etablerade branschaktörerna att få upp ögonen 

för den. Problemet är att det då ofta är för sent att befästa en ledande position i den nya 

branschstrukturen. När det gäller ny, radikalt innovativ teknik så har marknaden inga tidigare 

erfarenheter kopplade till olika varumärken och dylikt, och detta gör att det finns ett starkt så 

kallat ”first-mover advantage” – alltså stora fördelar i att vara först att etablera sig.  

 

Enligt Christensen är det detta som är innovatörens dilemma. Incitamenten för de etablerade 

branschledarna att investera i radikal innovation är låga samtidigt som riskerna är höga. 

Samtidigt innebär fortsatt konsekvent investering i inkrementella, upprätthållande 

innovationer att man försvarar sitt ledarskap för stunden, men att man den dagen någon annan 

kommer med en radikal innovation plötsligt inte längre har ett ledarskap att försvara. 

3.3.4. Värdeinnovation 

Hur innovation leder till branschomvandling behandlas även i boken Blue Ocean Strategy av 

författarna W. Chan Kim och Renée Mauborgne (2005). Bokens tema är hur många nya 

företag når stor framgång genom att skapa nya affärsområden, så kallade blue oceans, till 

skillnad från att begränsa sig till att konkurrera inom befintliga affärsområden, dessa 

benämnda red oceans. Grundtanken är att det oftast är svårt för enskilda företag att utmärka 

sig i etablerade affärsområden där spelreglerna sedan länge är tydligt definierade. 

Konkurrensen i dessa ”röda hav” tenderar att vara tuff och direkt medan utsikterna för 

lönsamhet och tillväxt ofta är små. Om ett företag tvärtemot att konkurrera i det röda havet 

istället lyckas skapa ett nytt ”blått hav”, exempelvis genom lanseringen av en helt ny produkt 

eller tjänst som skapar en ny efterfrågan på marknaden, har företaget själv möjligheten att 
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bestämma spelreglerna för det nya affärsområdet och vinna stora strategiska och ekonomiska 

fördelar. 

 

Dessa idéer har som synes stora likheter med det ”first-mover advantage” som Christensen 

pratar om för små företag som introducerar radikala teknologiska innovationer på en marknad. 

Enligt författarna av Blue Ocean Strategy räcker det dock inte med teknologisk innovation för 

att en aktör ska kunna bryta sig loss från den tidigare konkurrensen och etablera en ny 

branschstruktur. Man menar att det måste till något som man kallar för värdeinnovation. 

Värdeinnovation uppnås först när man lyckas förankra en innovation så att den skapar ett 

reellt nytt värde. 

 

Det går med andra ord inte att omvandla en bransch endast med teknologisk innovation, 

exempelvis en ny typ av produkt eller tjänst, om inte denna tillför något väsentligt nytt värde 

till marknaden. Om en aktör arbetar fram en radikal teknologisk innovation, men misslyckas 

med att positionera den på ett sätt som skapar värde för en del av marknaden kommer man 

alltså inte lyckas med den kreativa förstörelse som Schumpeter talade om. Istället riskerar 

man då att en annan aktör hinner före med att komma till insikt om hur värdet i nyheten kan 

förankras. Genom att ogenomtänkt introducera en innovation kan man då istället ha hjälpt en 

annan aktör att uppnå värdeinnovation och etablera en stark position på marknaden. 

Värdeinnovation handlar därför om mer än enbart teknologisk eller produktrelaterad 

innovation, det handlar om strategisk innovation. 
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4. Observationer från fältstudien 
I detta kapitel presenteras de huvudsakliga lärdomarna från den genomförda fältstudien. 

Resultatpresentationen inleds med fyra observationer kring centrala problemområden som 

varit återkommande samtalsämnen under fältstudien, varpå kapitlet avslutas med en fallstudie 

som ett konkretiserande exempel. 

4.1. Intressekonflikt mellan projektvinst och driftekonomi 

Ett fundamentalt problemområde som observerades under fältstudien är en intressekonflikt 

mellan dels fastighetsförvaltningens strävan av en lönande driftekonomi, dels 

byggprojektledningens målsättning att maximera vinsten i enskilda projekt. Förvaltningens 

intressen ligger i att maximera driftnettot för fastigheterna de ansvarar för. För kommersiella 

fastigheter är det just driftnettot som verksamheten lever av och som långsiktigt genererar 

avkastning för fastighetsägaren. Som det beskrevs i teorikapitlet finns det därför tydliga 

incitament för förvaltningen att det görs investeringar för att sänka fastighetens 

energikostnader. 

 

Svårigheterna uppstår i och med att denna typ av incitament inte existerar hos byggföretagen, 

som är de som har haft mest att säga till om när det gäller fastighetsrelaterade byggprojekt. 

Anledningen till detta är att, som en teknisk förvaltare som intervjuats uttrycker det:  

 

”Deras fokus ligger i nuet, och inte det antalet år fram i tiden då en investering börjar betala 

sig”. 

 

Detta har att göra med att en projektledares prestation sällan mäts på hur den färdigbyggda 

fastigheten lönar sig över tid. Istället gäller det allmänt att det som intresserar ledningen är 

vilken projektvinst som byggnationsprojektet kan visa upp. För de interna projektledarna, det 

vill säga projektavdelningen på fastighetsägande företag, blir det fel att prata om vinst i form 

av intäkter minus kostnader. Istället blir ”projektvinsten” de mäts på kopplad till hur mycket 

de lyckats pressa kostnaderna i förhållande till projektets budget. Även om en dyrare 

investering i exempelvis ett mer sofistikerat styrsystem på lång sikt skulle löna sig för 

fastighetsägaren så kommer det alltså att innebära en större kostnadspost för projektet, och 

därmed ett urholkande av ”vinsten” som projektledaren kan visa upp. 

 

Det rör sig alltså om en konflikt mellan driftekonomi å enda sidan, och projektvinst å andra 

sidan. Denna intressekonflikt mellan förvaltningen och projektledningen är i och för sig ingen 

ny företeelse, men i och med att byggandet traditionellt sett har haft en så dominerande 

position i detta förhållande har förvaltningen fått finna sig i sin situation. Två saker har dock 

förändrats som lett till att saker nu ställs på sin spets. För det första har de nya energitrenderna 

fört med sig att så gott som samtliga fastighetsägare stärker sitt fokus på energieffektivisering 

och driftekonomi, vilket innebär att förvaltningens roll växer sig starkare. Följaktligen får 

förvaltningen också alltmer att säga till om när olika investeringsalternativ diskuteras, främst 

vid ombyggnation, men i vissa fall även vid nybyggnation.  

 

För det andra, och kanske ännu viktigare, så innebär den omfattande utvecklingen inom 

fastighetsrelaterad teknik (såsom byggnadsautomation) att konsekvenserna av vilka 

investeringsalternativ man väljer bara blir större och större. I äldre byggnader var 

byggnadstekniken relativt okomplicerad och de olika konstruktionsmöjligheterna var också 

förhållandevis homogena. Ur ett historiskt perspektiv har det därför ansetts ekonomiskt 

fördelaktigt att pressa kostnaderna eftersom skillnaderna i driftekonomiskt bidrag mellan de 
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billigaste och dyraste alternativen har varit så pass små. I samband med att fastighetstekniken 

blir alltmer komplex blir dock verksamheterna kring att bygga och leverera den också 

betydligt mer kunskapsintensiv. Detta innebär högre kostnader för entreprenörerna och 

leverantörerna då deras verksamhet kräver mer kompetent personal, och även en väloljad 

serviceorganisation när den komplicerade tekniken gör att fler och fler fastighetsägare 

behöver extern hjälp med drift och underhåll. Kvalitetsskillnaderna mellan billigaste och 

dyraste investeringsalternativ är inte längre försumbara, utan spannet har plötsligt ökat 

betydligt både vad gäller systemens prestanda och förmågan hos entreprenörens organisation 

att erbjuda god service. 

 

Denna utveckling har fört med sig att vissa aktörer i fastighetsbranschen, och speciellt 

personer med anknytning till förvaltningen, idag är kritiska till hur investeringsbeslut fattas 

vid olika fastighetsprojekt. I och med att driftekonomi och energibesparingar blir allt viktigare 

för fastighetsägarna så anser de att även beslutsprocesserna för inköp och investeringar borde 

omarbetas för att bättre ta hänsyn till detta. Hos fastighetsägare där förvaltningens roll är 

stark, exempelvis hos de kommersiella förvaltningsföretagen, kan man redan urskilja denna 

utveckling. Där är förvaltningen med och beslutar om investeringsalternativen, och vid 

utvärdering är flexibiliteten betydligt större med fler kriterier än bara investeringskostnaden.  

 

Traditionens makt är dock stor, och när det gäller fastighetsutveckling och produktion är i de 

flesta fall byggföretagens roll som ledare fortfarande starkt cementerad och i stor utsträckning 

är det deras paradigm som styr. En del i förklaringen till detta är att de ansvariga 

projektledarna i byggherrens organisation vid olika fastighetsprojekt själva ofta har en 

bakgrund i byggbranschen. För dessa blir det då bekvämt att samarbeta med ett byggföretag 

som agerar generalentreprenör eftersom den kommunikationen blir enklare än den med andra 

entreprenörer. Denna gemenskap mellan ”byggare” är något som verkar ha blivit en källa till 

stor upplevd frustration från förvaltningshåll. Under intervjuserien påpekar exempelvis flera 

personer i kundernas förvaltningsorganisationer att kommunikationen mellan 

projektledningen och byggeneralen naturligtvis fungerar bra när man diskuterar ”plankor och 

spik”. Däremot anser man att den inte fungerar lika bra vad gäller tekniken i fastigheterna på 

grund av kompetensbrist både från projektlednings- och entreprenörshåll, och att dessa 

områden därför ofta försummas. 

 

En annan bidragande orsak till byggarnas fortsatta dominerande position är att långt ifrån alla 

fastighetsägare har de ekonomiska, organisatoriska och kompetensmässiga förutsättningarna 

som krävs för att själva administrera delade entreprenader och styra de viktiga inköpen till 

sina fastigheter. Även om de skulle vilja så har de flesta mindre fastighetsägare därför inget 

annat val än att använda sig av generalentreprenader och förlita sig på en byggeneral vad 

gäller projektering och upphandling av viktiga underentreprenader. Eftersom en 

byggentreprenör i regel inte har något långsiktigt intresse i byggherrens fastighet kan man 

räkna med att deras målsättning för dessa upphandlingar kommer att ligga på kostnadspress 

snarare än på en gynnsam långsiktig driftekonomi för byggherren.  

 

Naturligtvis måste generalentreprenören se till att följa alla explicita krav som byggherren 

kommer med, men så länge man inte går emot dem har man ryggen fri att välja det billigaste 

alternativet. Även om generalentreprenören är medveten om att ett lite dyrare alternativ skulle 

bli mer ekonomiskt gynnsamt för byggherren så har denne ingen skyldighet att välja detta så 

länge båda alternativen uppfyller byggherrens minimikrav. Tvärtom finns det i regel istället 

ekonomiska incitament för generalentreprenören att systematiskt handla upp på lägst pris. Allt 

annat innebär att generalen offrar en del av sin egen projektvinst till förmån för byggherren, 
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eftersom man belastar denne med en extra kostnad som inte visar sig i den egna 

vinstmarginalen. 

 

Ett livscykelperspektiv på investeringar och kostnader förefaller vara en ny och inte speciellt 

utbredd företeelse i bygg- och fastighetssektorn. Det som traditionellt har fått mest 

uppmärksamhet är det initiala upphandlingspriset, och det verkar gälla än idag. Tidigare när 

skillnaderna hos de olika entreprenörsalternativen varit små, så har byggbranschens motto att 

”billigt är bra” heller inte ställt till några problem. Det är först på senare tid när den tekniska 

utvecklingen för fastighetsteknik tagit fart på allvar och när kraven på entreprenörerna ökat 

som fler börjar ifrågasätta branschens traditioner. Missnöjet riktas inte minst mot 

upphandlingsprocessen, som ju utgör den sedvanliga formen för inköp i branschen och där 

inslaget av priskonkurrens är väldigt påtagligt. Även om andra kriterier kan tas hänsyn till så 

bygger upplägget på att anbudsgivarna ska ”bjuda under” varandra, något som lätt tar fokus 

från andra faktorer och lockar en viss typ av anbudsgivare. 

 

En fråga som väcks av detta är om traditionell konkurrensupphandling överhuvudtaget är en 

lämplig inköpsform för fastighetsprojekt där målet är en långsiktigt gynnsam driftekonomi. 

Fältstudien som genomförts verkar tyda på att man inte anser det från förvaltningshåll. Många 

efterlyser att man från fastighetsägarhåll börjar tänka mer ur ett livscykelkostnadsperspektiv 

för att säkerställa att man ger sina fastigheter rätt förutsättningar för att hålla en god 

driftekonomi. Så länge taktpinnen i de flesta projekt hålls av byggentreprenörer och 

projektledare som hela tiden söker pressa kostnader för att maximera sina respektive 

projektvinster är det dock svårt att hitta enkla lösningar på problemen som uppkommer. 

Därför är konflikten mellan projektvinst och driftekonomi ett av de största upplevda 

problemen i dagens statiska branschstruktur. 

4.2. Konsulterna formar projekten 

Det är inte bara vid utvärdering och upphandling av entreprenörer som kritik framkommit mot 

den traditionella branschstrukturen. Ett annat kritiskt moment för ett fastighetsprojekt är det 

projekteringsarbete som föregår entreprenörernas installation. Oavsett vilken entreprenör man 

kontrakterar för att utföra själva arbetet så är begränsningen för hur bra resultatet kan bli 

redan satt av hur man projekterat lösningarna. Det faktum att minst hälften av alla fel som 

uppstår i byggprojekt härrör från fel i projektering belyser detta (SFF, 2005).  

 

En gedigen projektering är alltså en förutsättning om fastighetsägaren eftersträvar en god 

driftekonomisk prestanda. Vid utförandeentreprenader är det, som beskrivet i teoriavsnittet 

om entreprenadavtal, beställaren som har ansvaret för projekteringen. I dessa lägen tar därför 

så gott som alla fastighetsägare som ska beställa entreprenader hjälp av någon form av 

konsulter för att ta fram de handlingar som behövs. Även vid totalentreprenader där 

entreprenörerna står för projekteringen har fastighetsägaren oftast ändå varit i kontakt med 

konsulter för att ta fram grundläggande funktionsprogram och för att bilda sig en uppfattning 

om olika alternativa lösningar. 

 

Att de flesta fastighetsägare behöver ta in extern hjälp för åtminstone några av dessa 

förberedande arbeten är fullt förståeligt då ytterst få organisationer internt besitter den 

kompetens som behövs för alla olika områden i ett fastighetsprojekt. Kutym i branschen är 

också att denna lott faller på en konsult snarare än en entreprenör. Anledningen till detta 

förfarande är att det ofta anses säkrare. Upplägget i branschen är sådant att det främst är med 

konsulterna som byggherren utarbetar sina krav och önskemål, för att sedan i nästa skede gå 

ut med dessa i en anbudsförfrågan till entreprenörerna. I upphandlingen som följer krigar 
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entreprenörerna om vem som bäst, vilket i regel innebär till billigast pris, kan uppfylla dessa 

krav. 

 

Följden av denna struktur är att konsulterna anses vara den part som mest värnar om 

byggherrens intressen och är neutral i sin projektering, medan det enda som entreprenören 

bryr sig om är att få jobbet. En konsult anses mer opartisk i sammanhanget eftersom denne 

inte har något intresse av att själv utföra arbetet. En entreprenör däremot antas ofta vara 

oneutral i sin projektering, och det förmodas därför att denne kommer att projektera lösningar 

efter vad som bäst passar det egna företaget snarare än efter vad som är bäst lämpat för 

fastighetsägaren. De flesta fastighetsägare drar sig för att direkt anförtro sig åt entreprenörer 

utan att först ha diskuterat sina idéer med någon annan. Konsulterna är därmed de som har 

den största kreativa makten i branschen i och med att det är de som är med och formar 

fastighetsägarnas visioner inför de flesta fastighetsprojekt. Entreprenörerna får i sin tur ofta 

finna sig i rollen som installatörer vars uppgift är att realisera konsulternas lösningar. 

 

Även denna grundprincip i branschen verkar dock ha börjat knaka i fogarna i och med den 

senaste tidens utveckling. Under intervjuserien har det framkommit synpunkter om att 

beslutet att låta en konsult stå för projekteringen sällan får helt problemfria följder. Den 

snabba utvecklingen i branschen, framförallt inom fastighetsrelaterad teknik såsom 

byggnadsautomation, gör det allt svårare för konsulter att hålla sina kunskaper på dessa 

områden uppdaterade. Även om konsulten i fråga ofta sedan tidigare har praktisk erfarenhet 

inom tekniken han eller hon arbetar med att projektera så blir dessa kunskaper snabbt 

omoderna ifall de inte hålls uppdaterade. Eftersom konsulternas intäkter dessutom är 

beroende av antalet konsulttimmar de kan debitera för sin projektering innebär detta också att 

varje timme som en konsult måste spendera på utbildning för att hålla sig à jour med 

nyheterna i branschen medför ett direkt inkomstbortfall för konsultfirman. Det finns därför 

incitament för konsulterna att undvika detta såvida det inte är absolut nödvändigt. 

 

Ett annat uppdagat problem med konsulternas projektering har att göra med att de endast är 

delaktiga i projektets tidiga skeden. Efter att ha utfört sitt projekteringsarbete, och möjligtvis 

även ha assisterat beställaren vid upphandling av entreprenörer, så är konsultens uppdrag 

slutfört. Denne tackar så för sig och beger sig vidare till ett nytt projekt, förmodligen hos en 

annan beställare. En stor del av problemen i en fastighets tekniska installationer uppdagas 

dock vanligen först när anläggningarna driftsätts och börjar användas för de ändamål de är 

avsedda, men i detta skede har konsulten alltså redan lämnat projektet bakom sig och är 

antagligen redan mitt uppe i ett nytt. Som tidigare konstaterat beror samtidigt över hälften av 

alla byggfel på fel i projekteringen. Detta innebär alltså att det är lätt hänt att konsulten aldrig 

uppmärksammar sina eventuella misstag. Eftersom konsulter också oftast mer eller mindre 

återanvänder sina tidigare projekteringslösningar i nästkommande liknande projekt kan det 

alltså leda till att en konsult fortsätter göra samma projekteringsfel om och om igen i olika 

projekt.  

 

Medan beställarna av en konsult förväntar sig en oberoende, sakkunnig projektering anpassad 

till deras specifika behov riskerar de alltså samtidigt att få ta emot en återanvänd lösning som 

inte bara kan ha hunnit bli omodern utan som också kan innehålla flera ännu oupptäckta fel. 

Precis som är fallet med entreprenörer så finns det naturligtvis även stora skillnader mellan 

konsulter för hur dessa problem hanteras. En konsult som intervjuats i undersökningen 

påpekar dock att dessa problem förekommer, och menar att särskilt hanteringen av 

erfarenhetsåterföring är ett stort problem som hela konsultbranschen brottas med. 
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Även om den sedvanliga uppfattningen har varit att konsulter är mer lämpade för projektering 

än entreprenörer så visar ovannämnda förhållanden på att det kan finnas nackdelar även i att 

låta en konsult stå för projekteringsarbetet. Samtidigt har röster höjts i undersökningen som 

istället efterlyser ett närmare samarbete med entreprenörerna. Många upplever det som att 

entreprenörerna betydligt bättre än konsulterna hänger med i den tekniska utvecklingen. Till 

skillnad från konsulterna klipper entreprenörerna inte heller direkt alla band till sina 

genomförda projekt, eftersom man i regel har en garantitid på ett antal år för de installationer 

man gjort. Detta innebär att entreprenörerna fortfarande är närvarande när eventuella 

projekteringsfel uppdagas, och ofta är det de som hjälper fastighetsägaren att åtgärda dem. 

Detta innebär att entreprenören får en helt annan återkoppling än konsulten när det gäller 

vilka lösningar som faktiskt fungerar respektive inte fungerar. Man kan säga att entreprenören 

lär sig av konsultens misstag. 

4.3. Hanteringen av drift och eftermarknad  

Den fortsatt snabba teknikutvecklingen, i kombination med att energisatsningar och en sund 

driftekonomi anses allt viktigare, gör att fastighetsägarna allt oftare behöver hjälp inte bara 

inför och under sina projekt – utan även efteråt. Av denna anledning blir det problematiskt att, 

som beskrivet ovan, den aktör som oftast formar fastighetsägarens vision är den som först 

försvinner bort från projektet. Den kanske viktigaste observationen under den genomförda 

fältstudien har nämligen att göra med hur betydelsen av eftermarknaden för tekniska 

installationer i fastigheter håller på att förändras. Med begreppet eftermarknad avses all 

efterförsäljning kopplad till kapitalvaror eller industriella produkter. För tekniska 

installationer i fastigheter kan det alltså exempelvis röra sig om service och underhåll, tjänster 

för drift- och övervakning, utbildning av ägarens egna fastighetsskötare osv. I takt med att 

komplexiteten på produkterna tilltar ökar också köparnas behov av tilläggstjänster för 

hanteringen av dem.  

 

Historiskt sett har själva installationen av en teknisk anläggning och den efterföljande driften 

och skötseln i mångt och mycket hanterats som två separata ärenden. Entreprenörernas 

huvudsakliga uppgifter är att leverera och installera den utrustning som deras entreprenad 

omfattar. Efter det ligger de kvar med sin garantitid i några år för att åtgärda eventuella 

felaktigheter, men utöver detta har deras anspråk på eftermarknaden varit begränsat.  

 

Vad gäller den löpande driften och servicen har fastighetsägarna främst använt sig av andra 

strategier. För de fastighetsägare som inte har en egen förvaltningsorganisation med anställda 

driftstekniker och andra fastighetsskötare har ett vanligt tillvägagångssätt varit att lägga ut 

driften på entreprenad. Man handlar då upp en så kallad driftentreprenör, vars kärnverksamhet 

består just i att mot betalning sköta driften och skötseln av beställarens fastigheter. 

Utformningen av driftentreprenaden kan se lite olika ut beroende på beställarens behov. I 

vissa fall räcker det kanske med att ge driftentreprenören uppdraget att någon gång i veckan 

fysiskt åka ut till fastigheterna och inspektera att allt är i sin ordning, medan det i andra fall 

behövs göras dagliga inspektioner. För fastigheter där klimatstyrning och andra funktioner 

som styrs av tekniken är speciellt kritiska kan fastighetsägaren vilja att driftentreprenören ska 

befinna sig stationerad, för att snabbt vara redo att rycka ut och åtgärda fel som kan 

uppkomma. 

 

Driftentreprenörerna kan beskrivas som något utav fastighetsbranschens ”alltiallo”. Många 

företag erbjuder förutom den tekniska driften även tjänster inom ren fastighetsskötsel och 

andra stödfunktioner, såsom städning, soptömning, postsortering och receptionstjänster. En 

gångbar och ofta praktisk strategi för många fastighetsägare har varit att lägga ut så många av 
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dessa uppgifter som möjligt till en och samma aktör för att slippa mobilisera resurserna för 

dessa aktiviteter internt, och samtidigt undvika administrationen som följer med att rekrytera 

olika firmor för varje enskild aktivitet. 

 

I och med att den tekniska utvecklingen för fastighetstekniska installationer accelererat börjar 

dock många ställa sig frågande till om detta är en klok strategi för hanteringen av 

fastighetsdriften. I många företags målsättning att sänka sin energiförbrukning är 

driftoptimering av fastigheternas system en viktig kugge i spelet. Eftersom styr- och 

reglersystemen för ventilation, värme och kyla blir alltmer sofistikerade så möjliggör en 

optimerad hantering av dessa system att fastighetsägaren avsevärt kan förbättra sin 

energihushållning. Detta ställer dock samtidigt även större krav på den som ska hantera 

systemen vad gäller teknisk kompetens. Det spelar ingen roll om man har världens mest 

sofistikerade styrsystem i sin fastighet om driftteknikern inte klarar av att hantera det så att 

man utnyttjar dess potential.  

 

För fastighetsägare som prioriterar energioptimering och driftekonomi kan därför strategin att 

lägga över hela ansvaret för driften på en driftentreprenör i slutändan visa sig kosta mer än 

den smakar. Likt bygg- och installationsentreprenader har driftentreprenader oftast handlats 

upp med ett stort inslag av priskonkurrens, och som en smått kritisk teknisk förvaltare påpekar 

innebär detta också att man får det man betalar för, och att det därför sällan är några 

”rymdingenjörer” som får i uppdrag att sköta driften. Det ekonomiska överskott man som 

fastighetsägare tror sig göra genom att handla upp en driftentreprenad efter billigast 

inköpspris kan dock snart visa sig vara en missräkning. Om driftentreprenören som diskuterat 

inte klarar att hantera driften av fastighetens system som det är avsett riskerar kostnaderna för 

den förhöjda energiförbrukningen att snabbt äta upp prisskillnaden man sparade in. En konsult 

som arbetar med att hjälpa kommunala fastighetsägare vid upphandling av driftentreprenader 

berättar också att en del fastighetsägare kommit till insikten att den entreprenör som levererar 

vaktmästeritjänster, i stil med att tömma papperskorgar, kanske inte borde vara den som 

samtidigt ska optimera driften av fastighetens tekniska system.  

 

Samma konsult framhäver ett annat problem med driftentreprenörerna som uppdagats under 

den genomförda intervjuserien och som har att göra med deras incitament. 

Driftentreprenörernas ersättning är nämligen vanligtvis inte direkt prestationsrelaterad, utan 

snarare en fast avgift med fördefinierade uppgifter, eller relaterad till antalet timmar de 

avsätter för att inspektera beställarens fastigheter. Driftentreprenörerna har därför sällan 

någon direkt drivkraft eller skyldighet att uppnå specifika energimål eller prestera några 

revolutionerande resultat. Så länge de utför sina uppgifter enligt avtal så har de egentligen 

inget att tjäna på att lägga ner något extra arbete på att exempelvis komma med kreativa 

synpunkter på hur energianvändningen kan effektiviseras.  

 

Även från ägar- och förvaltningshåll framkommer det i undersökningen synpunkter på att det 

är svårt att hitta driftentreprenörer som visar upp stort engagemang. Ofta kan det ta lång tid 

för driftentreprenörer att reagera på oegentligheter, och ibland reagerar de inte 

överhuvudtaget. Flera fall beskrivs där de tekniska förvaltarna sent omsider själva upptäcker 

att energiförbrukningen i en fastighet ligger långt över de förväntade värdena. Detta har dock 

många gånger passerat driftentreprenören obemärkt, trots att denne har i uppgift att övervaka 

systemen och rapportera alla avvikelser till beställaren. 

 

En alternativ lösning som vissa fastighetsägare börjat använda sig av är att istället försöka 

involvera sina respektive VVS-entreprenörer även på eftermarknaden. Här pekas det på ett 
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antal fördelar jämfört med att helt förlita sig på en driftentreprenör. För det första så är den 

tekniska kompetensen högre hos de flesta entreprenörer, vilket innebär att det finns större 

möjligheter till att köra systemen så att de lever upp till sin fulla potential. För det andra, och 

kanske än viktigare, så finns det också tydligare incitament för entreprenörerna att faktiskt 

lägga ner tid och energi på att utarbeta åtgärder som hjälper beställaren att sänka sina 

energikostnader. För entreprenörerna finns ju nämligen moroten att också få uppdraget att 

genomföra de förbättringsåtgärder man presenterar. Genom att hjälpa sina beställare med 

driften ökar alltså entreprenörerna sina chanser att få fortsatt förtroende och även i framtiden 

utföra nya entreprenader åt samma beställare. 

 

Den intervjuade konsulten påpekar fördelen med att knyta till sig en entreprenör med 

spetskompetens och med långsiktigt intresse i beställarens fastighet. Enligt hans erfarenhet 

ger det bättre resultat för beställaren vad gäller driftekonomin jämfört med att låta en mer 

generellt inriktad driftentreprenör hantera samtliga åtaganden.  

 

Fler fastighetsägare börjar inse fördelarna med långsiktiga samarbeten med sina 

entreprenörer, och det blir allt vanligare att man försöker knyta till sig dessa även vad gäller 

åtaganden för service och underhåll. Samtidigt kommer också entreprenörerna inom områden 

som VVS och byggnadsautomation till större insikt om de affärsmöjligheter som finns på 

eftermarknaden. Detta till trots så har utvecklingen hittills varit ganska försiktig. Även om 

vissa entreprenörer har börjat lägga mer fokus på att efter avslutad garantitid erbjuda 

serviceavtal för förlängt samarbete med sina kunder, så är de flesta av dessa än så länge av 

ganska enkel karaktär. Oftast handlar det mer eller mindre om en avgiftsbelagd förlängning av 

garantitiden, med ett par planlagda förebyggande servicebesök per år och fördelaktigare 

villkor för avhjälpande service. Flera personer i intervjuserien, speciellt de inom den 

kommersiella fastighetsverksamheten, har dock efterfrågat en utveckling av entreprenörernas 

åtaganden på eftermarknaden till att omfatta även mer konsultliknande uppgifter, såsom att 

analysera energiåtgången i fastighetsbeståndet. Trots detta verkar det ändå som att få 

entreprenörer hittills har tagit initiativ till att etablera ett mer strategiskt samarbete och ta ett 

större ansvar för kundernas driftfrågor.  

4.4. Stora skillnader mellan fastighetsägartyper 

Som det klargjordes i metodkapitlet så har fältstudien dominerats av intervjuer med 

representanter från privata ägare av fastigheter innehållande lokaler (alltså inte 

bostadsfastigheter), med tyngdpunkt på kommersiella fastigheter. Följaktligen ska det 

poängteras att observationerna ovan är starkt präglade av dessa fastighetsägares åsikter och 

därför inte ska ses som garanterat representativa för samtliga typer av fastighetsägare. 

Tvärtom så uppmärksammades stora skillnader i jämförelse med de intervjuer som 

genomfördes med övriga ägarkategorier. Eftersom intervjuerna med dessa övriga 

ägarkategorier varit relativt få ska man vara försiktig med att generalisera resultatet alltför 

mycket, men några av de observerade skillnaderna är så pass viktiga att de ändå måste 

redogöras för. 

  

En av dessa iakttagelser rör skillnaden i upplevda problem för kommersiella fastigheter 

respektive bostadsfastigheter. Den enda primära källan för bostadsfastigheter var Aroseken i 

Västerås, men flera andra intervjupersoner med insikt i förvaltning av bostadsfastigheter har 

också bidragit med sina erfarenheter från denna typ av fastigheter. Lärdomarna från 

fältstudien tyder på att den upplevda problematiken för klimatstyrning och 

energieffektivisering är betydligt mindre i bostadsfastigheter än vad den är i kommersiella 

fastigheter.  Även för bostadsfastigheter har det förvisso framkommit en del 
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problemformuleringar vad gäller dessa frågor, men det har inte alls varit problem på 

strukturell nivå av den typ som framkommit i intervjuerna med personer från kommersiella 

fastigheter. För bostäder verkar det mest handla om att det ibland är svårt att hitta 

driftentreprenörer som lägger manken till, alltså milda symptom enligt observation 4.3, samt 

likartade saker.  

 

Det ska dock poängteras att man även i bostadssektorn verkar arbeta mycket aktivt med 

energieffektivisering och andra miljöfrågor, men man känner alltså inte av samma strukturella 

branschproblem som de kommersiella aktörerna redogjort för. Vid närmare eftertanke är det 

kanske inte så konstigt eftersom det rör sig om två vitt skilda fastighetskategorier. En 

kommersiell fastighet kan vara en kontorsbyggnad innehållande hundratals olika lokaler, alla 

med olikt antal människor vistandes där samt varierande värmealstring från datorer och andra 

kontorsmaskiner. En sådan fastighet kräver uppenbarligen ett sofistikerat 

klimatstyrningssystem med både värme och kyla, och där styrningen kan sektioneras 

detaljerat för att klara av att hantera förutsättningarna i olika delar av fastigheten. Dessutom 

måste systemet driftoptimeras efter olika omständigheter för att kunna upprätthålla komforten 

utan att energiåtgången skenar iväg.  

 

Bostadsfastigheter kommer inte i närheten av de kommersiella fastigheternas komplexitet. En 

fastighetstekniker som arbetar med drift av både kommersiella fastigheter och 

bostadsfastigheter påpekar att skillnaden i teknikintensitet fastighetskategorierna emellan är 

mycket stor. Han påpekar att i en kommersiell handelsfastighet kan hyresgästerna ha mycket 

olika krav på klimatstyrningen beroende på vilka temperaturer som deras olika verksamheter 

kräver. Olika hyresgäster har dessutom varierande mycket värmealstrande utrustning i sina 

lokaler vilket måste tas hänsyn till.  

 

I en bostadsfastighet däremot är förutsättningarna så gott som de samma för samtliga 

lägenheter, alla vill ha en rumstemperatur någonstans runt 20 grader. En bostadsfastighet ska 

till skillnad från en kommersiell fastighet dessutom vara beboelig och i drift dygnet runt, 

varför det inte är aktuellt med någon nedjustering av innetemperaturerna under exempelvis 

nattetid. Det finns därför inget behov av avancerad klimatstyrning i bostadsfastigheter. För de 

små justeringar som måste göras klarar sig hyresgästerna fint med att själva manuellt justera 

de element som finns, alternativt öppna ett fönster när det blir för varmt. En förhållandevis låg 

teknisk komplexitet verkar alltså vara en förklaring till varför de upplevda branschproblemen 

kring klimatstyrning och energieffektivisering är betydligt mer lågmälda för 

bostadsfastigheter än de är för kommersiella fastigheter.  

 

Skillnaden ovan härrör alltså från att det rör sig om olika typer av fastigheter. Dock 

uppmärksammades ytterligare en viktig avvikelse som istället var kopplad till ägandekategori. 

Specifikt handlade det om hur synsättet hos offentliga fastighetsägare verkar skilja sig från det 

hos de privata fastighetsägarna, som ju majoriteten av de intervjuade i studien representerade. 

Det primära underlaget inom offentlig sektor har varit för litet för att i sig självt ligga till 

grunden för några stora slutsatser, men denna bild har kompletterats av reflektioner från 

övriga intervjuer. I synnerhet bidrog intervjun med en konsult, som arbetat gentemot många 

kommunala fastighetsägare vid offentlig upphandling, till att ge insikt i hur 

fastighetsverksamhet i offentlig sektor skiljer sig från den privata. 

 

För att utreda hur och varför perspektiven skiljer sig åt hjälper det att känna till vilka olika 

drivkrafter som ligger bakom privat respektive offentlig fastighetsverksamhet. Om man börjar 

i den ena änden så är de privata kommersiella fastighetsägarna den ägartyp som har tydligast 
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ekonomiska incitament kopplade till sitt fastighetsföretagande. Som redogjort för i 

teorikapitlet består verksamheten av att ta in hyresgäster i fastighetens lokaler, och 

verksamhetens överskott beräknas genom att ta de totala hyresintäkterna och subtrahera de 

totala driftkostnaderna. Det finns därför också starka ekonomiska incitament för att arbeta 

med energieffektivisering eftersom en minskad driftkostnad ger ett högre driftnetto och en 

högre vinstmarginal. 

 

I ljuset av detta är det inte speciellt förvånande att det är från kommersiellt fastighetsägarhåll 

som de upplevda problemen på dessa områden har varit mest påtagliga, då arbetet med 

frågorna har en så direkt inverkan på verksamhetens resultat. Det är också de kommersiella 

fastighetsägarna som varit mest positiva till ett närmare samarbete med sina entreprenörer för 

områden som klimatstyrning. Man har visat sig öppna för en utvidgning av entreprenörernas 

ansvar till såväl projekteringsarbete som serviceåtaganden på eftermarknaden, eftersom man 

vill arbeta långsiktigt med dessa områden. Man ser också gärna långsiktiga samarbeten på en 

mer strategisk nivå, där till exempel entreprenörerna hjälper förvaltningen att identifiera 

driftekonomiska svagheter i fastigheterna och ta fram handlingsprogram med 

förbättringsåtgärder. 

 

Förvaltningen och dess perspektiv har normalt en starkare ställning hos de kommersiella 

fastighetsägarna, även om det också varierar inbördes. När förvaltningen har mycket att säga 

till om blir det oftast inte generalentreprenader som väljs, utan man föredrar att handla upp 

vissa delar separat. Detta gäller speciellt entreprenader som är kritiska ur ett 

klimatstyrningsperspektiv, exempelvis styr- och reglerentreprenaden. Vid upphandlingen är 

man heller inte lika präglad av byggbranschens projektperspektiv. Priset behöver därför inte 

vara den faktor som avgör, utan även många kvalitetsfaktorer spelar in. 

 

De kommersiella fastighetsägarnas ekonomiska drivkrafter går hand i hand med hög 

prioritering av energi- och klimatstyrningsfrågor. Det motsatta gäller de offentliga beställarna 

som i många avseenden utgör de kommersiella fastighetsägarnas motpol. Hos de offentliga 

fastighetsägarna verkar de ekonomiska drivkrafterna se mycket annorlunda ut. Offentliga 

fastighetsägare styrs av politiker, inte av affärsmän. Medan de kommersiella fastighetsägarna 

hela tiden strävar efter möjligheter att tjäna mer pengar så finns det hos politiker många andra 

intressen som styr. En kommersiell fastighetsägare kan tänka sig en dyr investering i ett 

sofistikerat klimatstyrningssystem om man vet att investeringen kommer att vara lönsam och 

betala sig efter en period. En politiker har dock lite att vinna och mycket att förlora på ett 

sådant risktagande. Eftersom ett politiskt mandat är tidsbegränsat och en möjlig 

investeringsvinst ligger längre fram i tiden är de flesta inte villiga att ta en sådan risk. Rädslan 

för misslyckande och negativa politiska konsekvenser är ofta större än viljan att förbättra 

driftekonomin.  

 

En annan bidragande orsak till de offentliga fastighetsägarnas perspektiv är att de styrs av 

lagen om offentlig upphandling. Denna lag ställer strikta krav på hur beställaren ska lämna 

anbudsförfrågan och hur de inkomna anbuden ska utvärderas. Den offentliga fastighetsägaren 

måste tydligt kunna motivera varför man valt ett anbud framför ett annat, och därmed går man 

i regel på pris. Man har rätt att specificera även andra mätbara kriterier, men eftersom 

anbudspriset är den faktor som är absolut lättast att jämföra är det så gott som alltid det som 

fäller avgörandet. Konsulten som assisterat kommunala fastighetsägare vid offentlig 

upphandling berättar att tumregeln brukar vara att 70 % av bedömningen ska baseras på 

priset, och resterande 30 % på kvalitetskriterier. Han menar dock att det i realiteten snarare rör 
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sig om max 15 % på kvalitet och resten på pris då det är ytterst sällan man inte väljer 

kandidaten med lägst anbudspris. 

 

Lagen om offentlig upphandling gör att de offentliga fastighetsprojekten blir betydligt mer 

juridiskt komplicerade och byråkratiska än de i den privata sektorn. Det omständliga 

förfarandet vid upphandling gör att de offentliga fastighetsägarna så gott som undantagslöst 

använder sig av entreprenadformen generalentreprenad med en byggentreprenör som 

generalentreprenör. Genom att göra detta behöver man bara gå igenom processen en gång, för 

upphandlingen av generalentreprenören. En direkt följd av detta är att det är 

generalentreprenören som handlar upp VVS-entreprenör och andra underentreprenörer, varför 

man själv inte har någon direkt koppling till dessa. Jämfört med privata fastighetsägare som 

oftare använder sig av delad entreprenad, eller på annat sätt engagerar sig i upphandlingen av 

underentreprenörerna, så finns det för de offentliga fastighetsägarna snarare drivkrafter till att 

medvetet distansera sig från detta. Samtidigt som ett sådant förfarande underlättar deras 

upphandlingsprocess ger det dock betydligt mindre kontroll över exempelvis hur de 

klimattekniska installationerna utformas och vilka som installerar dem, vilket kan ha stor 

betydelse för den framtida energiförbrukningen. 

 

De offentliga fastighetsägarnas fokus på det avtalsrättsliga märks inte bara vid 

entreprenadupphandlingar utan också i hur man förhåller sig till eftermarknaden, eller snarare 

hur man inte förhåller sig till den. För många av de offentliga fastighetsägarna existerar det 

knappt någon eftermarknad för entreprenörerna vad gäller de fastighetstekniska 

installationerna. Utöver den avtalsrättsliga garantin verkar dessa ägare sällan intresserade av 

ytterligare service eller tjänster från de aktuella entreprenadföretagen. Istället handlar man 

ofta upp en heltäckande driftentreprenör som får sköta den dagliga driften, eller också så har 

man en intern serviceorganisation som sköter den. Vissa har också någon form av energigrupp 

med interna experter vars uppgift är att likt konsulter analysera det egna fastighetsbeståndet ur 

energisynpunkt. På detta sätt ser man till att ta hand om så mycket som möjligt själv och är 

därför inte speciellt intresserad av närmare samarbete med mer specialiserade externa parter. 

 

Det bestående intrycket är att offentlig fastighetsverksamhet är betydligt mer 

projektorienterad än exempelvis kommersiell fastighetsverksamhet, som istället har ett mer 

långsiktigt förvaltningsperspektiv. Projektledningen hos den offentliga fastighetsägaren får ett 

uppdrag att genomföra en nybyggnation eller ombyggnation, varpå man handlar upp en 

generalentreprenör för att utföra denna, och efter slutbesiktning lämnar man över resultatet till 

driften och går sedan vidare till nästa projekt. Med denna utformning blir det naturligt att det 

direkta projektresultatet hamnar mer i fokus än fastigheternas långsiktiga driftekonomi och 

livscykelkostnader. 

 

De svaga ekonomiska incitamenten och den juridiska byråkratin verkar göra att frågor som 

långsiktig driftekonomi och energieffektiviseringar blir sekundära.  I offentlig verksamhet 

finns det inte samma direkta intresse av att ”tjäna” pengar som det gör i privat verksamhet. 

Primära drivkrafter verkar istället vara att följa regelverket och därmed se till att hålla ryggen 

fri och undvika oegentligheter. Ett tillvägagångssätt som blir mindre riskfyllt vid den 

ekonomiska redovisningen är istället att visa att man ”sparar” pengar genom att konsekvent 

välja de billigaste anbuden, även om det i realiteten sällan blir ekonomiskt lönsamt på längre 

sikt. 

 

Även om dessa skillnader observerats är det dock viktigt att poängtera att detta inte betyder att 

de enskilda personerna inom offentlig fastighetsverksamhet är mindre intresserade av energi- 
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och miljöfrågor. Tvärtom så har de som intervjuats visat ett genuint intresse för dessa frågor. 

Problematiken ligger istället i att den offentliga verksamhetens utformning ter sig 

kontraproduktiv på vissa områden, och att det inte finns tillräckliga inbyggda mekanismer för 

att premiera arbetet med dessa frågor. Istället hamnar ansvaret hos eldsjälar inom den 

offentliga fastighetsförvaltningen som driver dessa frågor på eget initiativ, något som ofta 

förefaller vara en otacksam uppgift. Den intervjuade konsulten berättar om en speciellt driftig 

kommunal fastighetsförvaltare som ensam drivit frågan och satt upp mål för 

energieffektivisering i sitt fastighetsbestånd. När målet slutligen nåtts och presenterades för 

politikerna så uteblev dock det stora erkännande konsulten ansåg att personen i fråga 

förtjänade. Istället var politikernas reaktion något i stil med: ”Varför har ni inte gjort detta 

förrän nu?”. 

4.5. Fallet NCC Property Development 

I fältstudien ingick en intervju genomförd på företaget NCC Property Development (PD) som 

åskådliggör många av de förändringar och trender i fastighetsvärlden som diskuterats ovan. 

NCC PD är ett företag som ingår i den svenska byggkoncernen NCC (Nordic Construction 

Company). NCC ägnar sig åt fyra huvudsakliga affärsområden, för vilka det finns olika 

dotterbolag. NCC Construction är koncernens byggföretag, som likt många andra 

byggentreprenörer bygger alltifrån byggnader som kontor och bostäder till anläggningar som 

industrilokaler och vägar. NCC Roads ägnar sig åt asfaltproduktion och beläggning samt 

andra typer av vägservice. Slutligen ägnar sig båda dotterbolagen NCC Housing och NCC PD 

åt projektutveckling, men av olika fastighetstyper. Housings affärsområde är 

boendeutveckling, det vill säga utveckling av bostäder, medan Property Development arbetar 

med kommersiell fastighetsutveckling. 

 

Begreppet kommersiell fastighetsutveckling delar NCC in i tre delområden: 

kontorsutveckling, handelsplatsutveckling samt utveckling av logistikanläggningar (dvs. 

lagerbyggnader och lagerområden). Fastighetsutveckling är en form av totalåtagande som 

innebär att ett byggföretag genomför ett byggprojekt ”från start till mål”. Med andra ord 

producerar NCC helt i egen regi kommersiella fastigheter för att slutligen sälja dem i färdigt 

skick. Processen inleds med att NCC letar efter idéer till nya fastighetsprojekt. En projektidé 

består oftast i att man letat upp en intressant markyta som går att köpa loss och bygga på, 

varpå man söker upp intresserade spekulanter i behov av en ny kommersiell fastighet. 

Parallellt med att NCC köper loss markområde, arbetar fram detaljplaner och skaffar sig 

bygglov förhandlar de alltså med en eller flera kunder som kan vara intresserade av att bli 

hyresgäster i den kommersiella fastighet man tänkt bygga. Det kan exempelvis röra sig om ett 

företag som inom ett antal år vill flytta till ett nytt kontor. Om man får napp och dessa 

potentiella hyresgäster är intresserade av att delta i projektet går man vidare i arbetet och låter 

en arkitekt rita ett förslag baserat på NCC:s och hyresgästernas respektive premisser.  

 

Slutmålet med NCC:s fastighetsutveckling är att få den kommersiella fastigheten såld till en 

investerare. Investeraren är en köpare med långsiktigt fastighetsägande, exempelvis ett 

förvaltningsföretag, ett försäkringsbolag eller en fond. För NCC:s del rör det sig alltså om ett 

mycket kort ägande av den färdigproducerade fastigheten. Anledningen till att NCC ändå 

gärna knyter till sig blivande hyresgäster i ett tidigt skede är, att om det redan finns betalande 

hyresgäster ombord blir fastigheten betydligt mer attraktiv och lättare att få såld. Det händer 

dock att man genomför fastighetsprojekt helt på spekulation, utan att blanda in hyresgäster 

och investerare i det tidiga skedet. Detta gör man exempelvis om man kommit över ett 

speciellt bra läge och är övertygad om att det för den färdiga fastigheten kommer att finnas 

intresserade köpare och hyresgäster. Det är oftast dessa projekt som är de mest ekonomiskt 
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lönsamma för NCC. Detta eftersom hyresgäster och investerare som går med i ett tidigt skede 

naturligtvis vill ha någonting för att de tar den risken. Ofta handlar det alltså för NCC:s del 

om en övervägning mellan å ena sidan maximerad vinstmarginal och å andra sidan tryggheten 

att veta att man redan har hittat sina kunder. 

 

När man beslutat sig för att genomföra projektet och fastigheten väl ska byggas går det till så 

att NCC PD lägger en intern beställning till systerföretaget NCC Construction. Construction 

tar del av underlaget som Property Development tagit fram i samspel med eventuella 

hyresgäster där man specificerat vilken fastighet det rör sig om, och ungefär hur den ska vara 

utformad vad gäller antalet våningar osv. När man bygger kontorsfastigheter arbetar NCC 

utifrån en plattform som man kallar för Svenskt Kontorshus. I denna har man standardiserat 

sättet man bygger denna typ av fastigheter på, exempelvis vilka byggmoduler och tekniska 

lösningar som ska användas osv. Denna standardisering gör det lättare för NCC Construction 

att göra en erfarenhetsmässig överslagsbedömning av vad det kommer kosta att bygga, och 

utifrån detta kan NCC PD göra en bedömning av hur lönsamt projektet verkar bli. 

 

I förhållandet mellan systerföretagen i NCC-koncernen är det alltså Property Development 

som är byggherre och beställare medan Construction är byggentreprenör. På NCC PD finns en 

byggherreansvarig projektledare som sköter kommunikationen med Constructions 

projektorganisation. Entreprenadformen blir likartad en generalentreprenad eftersom det är 

Construction som hanterar alla frågor om inköp och upphandling av underentreprenader. I 

grunden för deras beslut ligger handlingarna som arbetats fram tillsammans med Property 

Development utifrån ramverket Svenskt Kontorshus. 

 

Energitrenderna i fastighetsbranschen är något som även NCC har känt av. Man har bland 

annat upplevt en efterfrågan på miljöcertifierade byggnader och arbetar aktivt med att få sina 

egenproducerade fastigheter certifierade enligt både Breeam och GreenBuilding. NCC PD 

utvecklade också Sveriges första nyproducerade GreenBuilding-fastighet, och sedan år 2009 

uppfyller alla nya fastighetsprojekt kraven för Green Building (NCC, 2010a). En Breeam 

och/eller GreenBuilding-stämpel ger ett extra marknadsföringsvärde till fastigheten och gör 

att den kan säljas för ett högre pris. Man ansöker alltså om certifieringen redan innan dess att 

fastigheten satts i drift. NCC genomför då energiberäkningar för att ta fram ett teoretiskt värde 

för fastighetens förbrukning. Redovisningen av dessa beräkningar, i kombination med 

utvärderingen av företagets produktionsprocess i övrigt, ligger sedan till grund för 

certifieringen av fastigheten. 

 

På senare tid har det dock uppstått problem kopplat till NCC:s miljöcertifierade byggnader. 

Efter att man på Property Development sålt de färdiga fastigheterna till sina investerare så har 

det på flera håll i efterhand dykt upp klagomål från kunder som menar att deras fastigheter 

inte klarar att hålla de energinivåer som marknadsförts. Ett exempel tas upp med en 

kontorsfastighet som såldes certifierad med GreenBuilding. För att erhålla en GreenBuilding-

certifiering ska energiförbrukningen i en ny svensk fastighet underskrida 75 % av den norm 

som sätts i Boverkets byggregler, BBR. Denna fastighet skulle enligt NCC:s beräkningar 

klara av att prestera en energiförbrukning på ungefär 50 % av denna norm, och alltså klara 

GreenBuilding-kravet med god marginal. I och med köparens framförda klagomål framkom 

det dock att den faktiska energiförbrukningen i stort sett varit lika med BBR:s normvärde. I 

realiteten var alltså energiförbrukningen ungefär det dubbla mot vad man förväntat, och levde 

inte ens upp till målet som krävs för GreenBuilding. 
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Detta och flertalet liknande fall fick NCC att bli fundersamma, och man reagerade genom att 

låta koncernens interna konsultgrupp, NCC Teknik, utreda saken. NCC Teknik utförde 

mätningar i de aktuella fastigheterna och drog slutsatsen att de största bidragen till 

fastigheternas förhöjda energiförbrukning var driftrelaterade. Själva tekniska systemen i 

fastigheterna var det inget fel på, utan problemen låg istället i att de av köparen inhyrda 

driftentreprenörerna misslyckats med att styra systemen som det var tänkt. Exempelvis hade 

flera inte lyckats hantera tidsstyrningen av styr- och reglersystemen i fastigheterna på ett 

tillfredsställande sätt. Många system var byggda för att på en varm sommardag kyla som 

vanligt under dagtid, men att sedan på natten inte bara stänga av kylningen utan istället 

kompensera med att öka tillströmningen av den betydligt svalare uteluften för att sänka 

rumstemperaturen avsevärt. Denna förebyggande naturliga nedkylning av lokalerna hade 

sedan gjort att det när solen började värma på under dagen igen hade blivit lättare att hålla ned 

rumstemperaturen, och kylmaskinerna hade inte behövt arbeta på lika hög effekt.  

 

Denna typ av förbiseenden har bidragit till att opåkallade energikostnader har ackumulerats 

vid driften av NCC:s producerade fastigheter, och visar på hur viktig den tekniska driften 

kommit att bli i fastighetsbranschen. Det belyser också problematiken med att lägga ut driften 

på entreprenad till den entreprenör som är ”billigast”. Fallet med NCC:s kunder är ingen 

isolerad engångsföreteelse, utan denna typ av försummelser från företag som anställts för att 

sköta driften är något som varit återkommande under intervjuserien. Flera personer har klagat 

på att kompetensen hos de som sköter driften är alltför låg, och flera liknande exempel har 

framförts. Det handlar om allt från att det i en fastighet kan finnas kylmaskiner och 

värmeaggregat som båda körs samtidigt och mer eller mindre motverkar varandra varpå 

energikostnaderna rusar, eller att man till och med förbisett något så elementärt som att styra 

ned klimatanläggningen när fastigheten (eller delar av den) slutat användas för dagen. I vissa 

fall kan aggregaten istället ha arbetat på full effekt dygnet runt och eldat för kråkorna. De 

besparingar eller andra förtjänster man gjort på att välja en billig driftentreprenör är då snart 

ett minne blott och övergår istället i en driftekonomisk förlust. 

 

Händelseutvecklingen med att flera kunder får problem att hantera den tekniska driften av 

sina nya fastigheter har fått NCC att tänka över hur man ska hantera denna 

händelseutveckling. I dagsläget har NCC inget formellt ansvar vad gäller driften av sina 

producerade fastigheter efter det att de väl sålts. Egentligen skulle man alltså bara kunna 

påpeka för kunden att tekniken i fastigheterna fungerar som den ska, och att det är kundens 

eget ansvar att se till att driften hanteras på ett tillfredsställande sätt. Även om man inte har 

några direkta skyldigheter så finns det ändå en stor risk i att kunderna upplever att NCC:s 

fastigheter inte presterar som de ska. Oavsett vems fel det är riskerar kundernas besvikelse i 

längden att påverka NCC:s anseende på fastighetsmarknaden. För att undvika en potentiell 

försämring av sitt rykte bland kunderna avväger man därför på Property Development om 

man på något sätt ändå borde engagera sig i kundernas drift- och underhållsfrågor. 

 

Vid överläggningarna sneglar man lite på hur man valt att lösa situationen i Norge. Där har 

nämligen Property Development börjat göra så att när man säljer sina fastigheter till en 

investerare så ingår i detta köp att NCC tar på sig drift- och underhållsansvaret för tekniken i 

fastigheten i minst ett och upp till tre år. Fördelen med detta åtagande anses vara att man 

under dessa inledande år av fastighetens drift får möjlighet att visa att fastigheten faktiskt 

klarar av att prestera enligt vad som lovats. När man sedan under denna period visat sina 

kunder hur tekniken i fastigheterna kan och bör skötas så kan man låta köparen ta över 

ansvaret utan att riskera hamna i dålig dager på grund av nästa driftentreprenörs eventuella 

tillkortakommanden. Väljer man detta tillvägagångssätt är tanken då att NCC redan vid 
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upphandlingen av tekniken till sina fastigheter ska ingå serviceavtal med de olika 

entreprenörer som levererar tekniken, så att dessa får ta ansvar för att driften av deras 

respektive installationer fungerar som den ska. På detta sätt kommer man runt problematiken 

med en överordnad driftentreprenör som saknar spetskompetens för de olika system som 

denne ska sköta. 

 

En sådan omställning är dock förmodligen inte helt okomplicerad då perspektiven vid 

byggprojektutveckling skiljer sig en hel del från dem vid fastighetsförvaltning. Bland annat 

vid upphandling av underentreprenader kan prioriteringarna se mycket annorlunda ut 

beroende på om man själv ska förvalta resultatet eller om man direkt ska sälja det vidare. Vid 

en direkt försäljning har det för stora byggföretag ofta varit gångbart att förlita sig på en 

konsult som projekterar, för att sedan handla upp den billigaste entreprenören som kan utföra 

installationen och på det sättet hålla ned kostnaderna. Ska man däremot knyta till sig 

entreprenörerna för år framöver kräver detta en helt annan process där man hittar kompetenta 

samarbetspartners, och också låter dem stå för en projektering som de sedan kan ta ansvar för. 

Detta ställer större krav på beställarens förmåga att utvärdera entreprenörerna. På NCC 

Property Development är man medveten om detta, och konstaterar att kompetensen vid 

upphandling av mer avancerad fastighetsteknik varierar från projektledare till projektledare. 

Man tror dessutom att det är betydligt värre ställt på de flesta andra byggföretag. Man menar 

att många knappt vet vad det är de frågar efter när de går ut i upphandling. 

 

En annan problematik är den konflikt mellan projektvinst och driftekonomi som beskrivs i 

observation 4.1. För stora byggföretag som NCC råder det inget tvivel om att affärsmodellen 

kretsar kring genererandet av ett ekonomiskt projektresultat. Ett åtagande att sälja med ett 

driftansvar på ett antal år går däremot stick i stäv med maximerandet av en vinstmarginal. 

Avkastningen på investerat kapital vid fastighetsproduktionen är enligt NCC nämligen 

betydligt högre än avkastningen man kan räkna med att göra på att sälja med driftansvaret. 

Möjligtvis kan man inte ens ta ut någon vinst för denna tilläggstjänst, utan istället enbart få 

täckning för kostnaderna. Även om man kan ta ut en viss vinst så står det hursomhelst klart att 

denna typ av åtagande kommer att innebära att företaget också offrar en del av sin 

vinstmarginal. 

 

Trots dessa skillnader och eventuella svårigheter i omställning så överväger alltså NCC PD 

ändå en satsning på att engagera sig i sina kunders driftfrågor. Att ett byggorienterat företag 

vill ge sig in på eftermarknaden signalerar att något är på väg att hända i bygg- och 

fastighetssektorn i stort.  Dagens utveckling med fastighetsägare som lägger allt större fokus 

på energiåtgång och andra driftekonomiska aspekter gör att alltfler aktörer tvingas förhålla sig 

till eftermarknaden, och därmed håller förutsättningarna för konkurrens på att förändras. 

Initiativet till att sälja med driftansvar säger också något om NCC som företag, nämligen att 

man är ett modernt byggföretag som inte är låsta i gamla branschparadigm utan klarar av att 

tänka i nya banor. De stora frågorna som återstår är om och hur man klarar att lösa de 

dilemman som uppstår i anpassningen.  
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5. Analys 
Syftet med detta kapitel är att analysera och generalisera resultatet från den genomförda 

fältstudien för att skapa underlag för besvarandet av de ursprungliga forskningsfrågorna. I det 

första avsnittet genomförs en strukturanalys för att kartlägga de olika aktörer som finns aktiva 

inom klimatstyrning och energieffektivisering av fastigheter samt för att utvärdera respektive 

aktörs utmärkande egenskaper. Strukturanalysen både sammanfattar och generaliserar därmed 

de uppfattningar om aktörerna som observerats i fältstudien. Det andra analysavsnittet utgör 

en problemanalys där de viktigaste upplevda problemen som uppmärksammats under 

fältstudien konkretiseras och ordnas till en mer överskådlig och generaliserad modell. 

5.1. Strukturanalys 

I den första forskningsfrågan efterfrågas en definition av branschen för klimatstyrning i 

fastigheter. Att formulera en entydig branschdefinition för detta specifika område är inte helt 

enkelt, och med tanke på att avancerade klimattekniska installationer i fastigheter är en 

relativt ny företeelse har klimatstyrning i sig tidigare inte varit något man behandlat separat. 

Som framgått av teorierna om affärsformer i byggbranschen och av 

observationsredogörelserna så är ett fastighetsprojekt oftast sammansatt av flera olika 

processteg och skeden där flera aktörer deltar med olika ansvarsområden. De olika aktörernas 

uppgifter kan också variera sinsemellan, vilket gör det än svårare att klassificera specifika 

företagstyper. 

 

Michael Porter definierar i sin bok Konkurrensstrategi en bransch enligt följande: 

 

”En grupp företag som producerar produkter vilka är nära substitut till varandra.” 

 (Porter, 1980, s. 27) 

 

Utifrån denna definition är det dock svårt att avgränsa en gemensam bransch för alla de olika 

aktörer som är aktuella i sammanhanget. För att åskådliggöra branschproblematiken kan man 

använda projekteringsskedet i ett fastighetsprojekt som ett exempel. Ponera att en 

fastighetsägare bestämmer sig för att modernisera sin fastighet genom att bland annat 

renovera ventilationsanläggningarna i lokalerna och även byta ut byggnadsautomationen som 

reglerar klimatstyrningen. Beroende på vilken entreprenadtyp och samordning 

fastighetsägaren väljer för projektet så kan ansvaret för projekteringen hamna hos olika 

aktörer. Vid beställning av totalentreprenad från en byggentreprenör får denna ansvaret för 

projekteringen som en del i det heltäckande byggprojektet, men fastighetsägaren kan lika 

gärna välja generalentreprenad och istället låta ett konsultföretag stå för projekteringen. 

Dessutom kan fastighetsägaren själv välja att samordna de olika entreprenörernas arbeten och 

då direkt sluta avtal med ett VVS-företag för projektering och genomförande av de tekniska 

förbättringsåtgärderna. 

 

Här har vi alltså (minst) tre olika företagstyper som kan ta sig an samma uppdrag gentemot 

fastighetsägaren. Att påstå att dessa företag tillhör samma bransch är dock inte lika självklart, 

åtminstone inte om man utgår från Porters definition ovan. Även om deras åtaganden i detta 

fall går i varandra så handlar det trots allt om företag med olika kärnverksamheter. Det är 

lättare att placera in dem i separata branscher där de ingående företagen är mer lika varandra. 

En byggentreprenör kan exempelvis sägas främst tillhöra byggbranschen, medan ett 

konsultföretag tillhör konsultbranschen och ett VVS-företag befinner sig i VVS-branschen, 

eller mer generellt, i installationsbranschen. 
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Trots detta så finns det ändå någon form av gemensam nämnare för dessa aktörer. De har 

samtliga sina kunder i fastighetsbranschen och de kan alla i någon form ta sig an uppdrag som 

på något sätt är kopplat till de klimattekniska installationerna. Oavsett om de klassas in i en 

gemensam bransch eller inte står det alltså klart att de i viss utsträckning konkurrerar med 

varandra. Detta är viktigt att notera. Porter slår nämligen fast att det är just företagets 

konkurrenskällor som är det fundamentala för formulering av företagsstrategi, och menar att 

definitionen av ett företags absoluta ”bransch” är av mindre betydelse i jämförelse med var ett 

företag vill konkurrera, dess affärsområde. Porter menar att så länge man känner till 

företagets affärsområde och dess källor till konkurrens så blir den faktiska 

branschgränsdragningen mer eller mindre irrelevant (Porter, 1980). När det gäller nya 

affärsområden, såsom klimatstyrning i fastigheter, är det ur ett strategiskt perspektiv minst 

lika viktigt att förhålla sig till konkurrens som kommer från utanför den egna snävt 

definierade branschen, varför man inte bör stirra sig blind på vedertagna branschgränser (Kim 

& Mauborgne, 2005). 

 

För att underlätta analysen i de kommande avsnitten definieras här helt enkelt branschen för 

klimatstyrning som den samling aktörer som helt eller delvis konkurrerar om arbeten som rör 

klimattekniska installationer i fastigheter. Branschen definieras här medvetet väldigt brett, och 

konkurrensen inom affärsområdet kan alltså bestå i vad som än rör system för inomhusklimat 

i fastigheter: projektering, installation, service och underhåll, driftoptimering osv. Ett sätt att 

analysera och jämföra olika företagstyper i en bransch är att betrakta de så kallade strategiska 

grupperna inom branschen. Porter definierar en strategisk grupp som en grupp företag som 

följer samma eller likartad strategi (Porter, 1980). De strategiska grupperna konkurrerar om 

samma marknad, i detta fall alltså fastighetsägare i behov av hjälp med de klimattekniska 

installationerna i sina fastigheter. 

 

Bestämningen av strategiska grupper för denna strukturanalys baseras på beskrivningarna av 

arbetsprocessen med klimattekniska installationer från intervjuserien. Utifrån dessa 

beskrivningar har fyra huvudkategorier av inblandade företag kunnat urskiljas. De strategiska 

grupperna som betraktas i denna analys är följande: 

 

Konsultföretag: De företag som säljer tjänster för att exempelvis projektera tekniska 

lösningar å fastighetsägarnas vägar. För affärsområdet klimatstyrning handlar det främst om 

energikonsulter/VVS-konsulter som specialiserar sig på de tekniska systemen som reglerar 

energiflödena i en fastighet. Flera av dessa erbjuder även liknande rådgivande tjänster som att 

exempelvis hjälpa fastighetsägaren vid upphandling av entreprenader, både vad gäller 

installationsentreprenader och driftentreprenader, samt att ta fram åtgärdsprogram för 

förbättringar. 

 

VVS-entreprenörer: Företag som installerar och eventuellt också projekterar VVS-

lösningar. Kan röra sig om specialiserade entreprenörer för de olika delområdena såsom 

ventilation och byggnadsautomation, eller också om integrerade VVS-entreprenörer som 

själva sköter samtliga delar internt, alternativt handlar upp egna underentreprenader. Dessa 

ägnar sig främst åt installationsentreprenader och i viss mån även åt efterföljande service. 

 
Byggentreprenörer: Byggföretag i grunden, men erbjuder sig att åta sig ett helhetsansvar 

för fastighetsägarens projekt. Däribland att låta projektera och utföra de ingående tekniska 

installationerna, i regel genom upphandling av underentreprenader. 
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Driftentreprenörer: De företag vars huvudsakliga affär består i att hyra ut fastighetsskötare 

och fastighetstekniker till att hantera drift och skötsel av andras fastigheter. 

 

En förutsättning för en strategisk grupp är som sagt att de ingående företagen tillämpar 

likartade strategier. Att behandla dessa olika företagstyper som enskilda strategiska grupper är 

därför en förenkling av verkligheten. Genom att klassificera byggentreprenörer som en 

enhetlig strategisk grupp görs antagandet att samtliga byggentreprenörer är strategiskt 

homogena. Detta är naturligtvis en grov generalisering. I själva verket finns det flera olika 

typer av byggentreprenörer. Många mindre byggfirmor ägnar sig enbart åt mindre projekt som 

smärre ombyggnationer, medan större byggentreprenörer som tidigare behandlade NCC klarar 

av stora och avancerade projekt som helhetsåtaganden och projektutveckling, som omfattar 

betydligt mer än bara byggandet. Detta är uppenbarligen stora strategiska skillnader, men 

tanken är inte heller att dra alla företag över en kam. Syftet är inte att i detalj redogöra för 

företagens individuella strategier, utan snarare att identifiera de återkommande 

karaktärsdragen hos de olika strategiska grupperna vad gäller arbetet med klimatstyrning, för 

att kunna jämföra dem sinsemellan. 

5.1.2. Strategiska dimensioner 

Vid en strukturell branschanalys jämför man branschens strategiska grupper utefter en rad 

strategiska dimensioner som är viktiga för branschen. De specifika variablerna kan väljas mer 

eller mindre godtyckligt, men för att ge en enhetlig analys bör de täcka upp de viktigaste 

strategiska elementen i branschen. För de strategiska grupperna i det betraktade affärsområdet 

har nedanstående strategiska dimensioner valts ut. Valet av dessa dimensioner grundar sig på 

kriterier som varit återkommande under intervjuserien när intervjupersonerna fått motivera 

val av olika aktörer för deras klimatstyrningsprojekt. 

 

 Grad av priskonkurrens 

 Integration och samordning 

 Kundrelation och sälj 

 Service och eftermarknad 

 Teknisk kompetens 

 

Nedan följer en kortare redogörelse för hur de olika strategiska grupperna förhåller sig till 

varandra i respektive dimension. Det är viktigt att poängtera att dessa jämförelser baseras på 

de beskrivningar som framkommit under intervjuerna i fältstudien. Jämförelserna återspeglar 

alltså den upplevda bilden av respektive strategisk grupp, och speciellt den bild som 

förmedlats av aktörer inom kommersiell fastighetsverksamhet, då dessa perspektiv dominerat 

i intervjuserien. 

Grad av priskonkurrens 

En betydande strategisk dimension har att göra med hur stor grad av kostnads- och prispress 

som en aktör använder sig av. Som konstaterats i observationsavsnittet är kostnadspress en 

fundamental del i byggprojektledningens strävan att maximera projektets vinst. 

Upphandlingsprocessen vidmakthåller entreprenörernas nödvändighet av kostnadspress i och 

med att den entreprenör som lämnar det billigaste priset i sitt anbud oftast får jobbet. 

Kostnadspress är därför den dominerande konkurrensstrategin bland de strategiska grupperna.  

 

Den strategiska grupp som avviker från detta mönster är konsulterna, som till stor del 

konkurrerar på andra villkor. Konsulterna anses till skillnad från entreprenörerna främst sälja 

sin kompetens, och det är därför inte ofta en konsult väljs endast på grund av att den är 



48 

 

billigast. Istället går kunden oftare på konsultens anseende och vilket förtroende denne inger. 

Man är ofta beredd att betala lite mer för att få en konsult med högre kompetens. 

Integration och samordning 

Grad av vertikal integration eller möjlighet att hjälpa beställaren med samordning är en 

strategisk variabel som kan vara avgörande för vissa beställare. Det kan vara speciellt viktigt 

för mindre fastighetsägare som själva inte har resurserna att administrera delade entreprenader 

och därför behöver någon som kan göra ett helhetsåtagande. Här utgör byggentreprenörerna 

den strategiska grupp som har det klara övertaget. I generalentreprenaderna är det så gott som 

undantagslöst byggentreprenören som är generalentreprenör. Byggföretagen är generellt större 

än övriga aktörer och har organisationer som är bättre lämpade att sköta den administrativa 

samordningen och vertikala integrationen av övriga mindre entreprenörer.  

 

VVS-entreprenörerna är i allmänhet relativt specialiserade och deras arbete är oftast en 

integrerad, underordnad del i den stora byggentreprenaden som leds av någon annan. 

Undantagen är rena VVS-entreprenader där företagen själva ibland leder projekten. Det har 

dock framkommit åsikter att dessa sällan fungerar lika bra som när en byggentreprenör, med 

större erfarenhet att axla ledarrollen, sköter administrationen. Bland annat anses VVS-

entreprenörerna av vissa vara sämre vad gäller tidhållning och ekonomisk målstyrning. På det 

hela taget är byggentreprenören ohotad i rollen som projektsamordnare. 

Kundrelation och sälj 

Inriktning på kundrelationer och sälj är en strategisk dimension inom vilken konsulterna 

skiljer sig från övriga strategiska grupper. Som konstaterat konkurrerar de olika 

entreprenörerna generellt genom att räkna på anbudsförfrågningar för att vid upphandling 

erbjuda acceptabla lösningar till lägst pris. Konsulterna däremot konkurrerar främst genom 

sitt anseende och genom att etablera goda kundkontakter. Konsulternas förhållande till 

beställaren skiljer sig därför från övriga strategiska grupper. Medan konsulterna arbetar i nära 

samarbete med slutkund och formar dennes vision för ett projekt, tas entreprenörerna in i ett 

senare skede för att realisera de redan uttänka lösningarna.  

 

Denna skillnad avspeglar sig i även i aktörernas samspel med beställarna. För konsulterna är 

det viktigt att vårda sina kundrelationer och aktivt marknadsföra sina tjänster och lösningar, 

eftersom det är så de får nya uppdrag. De är även vana vid att vara de som beställaren förlitar 

sig på och det ingår i deras arbetssätt att i samspelet med kunden proaktivt komma med idéer 

och förslag till förbättringar. VVS-entreprenörerna är vanligtvis inte vana vid denna typ av 

kreativa frihetsgrader. Detta eftersom de i projekten i regel är underordnade någon annan, ofta 

en byggeneral, och därmed arbetar med att realisera andras lösningar. Många har därför också 

svårt att ställa om när tillfälle väl ges. Även fastighetsägare som gärna vill ha ett närmare 

samarbete också med sina entreprenörer kan ha svårt att få till ett sådant. Flera upplever att 

VVS-entreprenörer har en tendens att alltid fråga ”hur vill ni ha det?” istället för att själva 

aktivt komma med egna råd och förslag. 

 

Byggentreprenören arbetar med anledning av sin status som given generalentreprenör i 

princip alltid direkt mot slutkund, vilket gör att de i detta avseende har en närmare 

kundkontakt än VVS-entreprenörerna. I egenskap av byggföretag är de dock likt övriga 

entreprenörer främst inriktade på genomförandet av de enskilda uppdragen. Den sista 

strategiska gruppen, driftentreprenörerna, arbetar förvisso direkt mot slutkund (ofta 

förvaltningen), men det är inte ovanligt att kommunikationen mellan de inhyrda 

fastighetsteknikerna och kunden sviktar. Den upplevda bristen på engagemang och incitament 
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bland driftentreprenörer som behandlades i observationskapitlet åskådliggör detta. 

Driftentreprenörerna är likt de flesta VVS-entreprenörer tekniker med bristande erfarenhet av 

affärsinriktad kundkommunikation. 

Service och eftermarknad 

Som redan konstaterats växer efterfrågan för service och energirelaterade tjänster kraftigt i 

fastighetsbranschen, vilket naturligtvis gör inriktning på eftermarknad och service till en 

viktig variabel för de strategiska grupperna. Driftentreprenörerna utgör, trots mycket av den 

kritik som riktats mot dem i intervjuserien, den strategiska grupp som har tydligast fokus på 

denna del av verksamheten. Medan driftentreprenörerna helt ägnar sig åt service är 

byggentreprenörerna något av en motpol som företrädelsevis begränsar sig till projektfaserna 

av fastighetens livscykel, det vill säga nybyggnation eller ombyggnation. Byggentreprenörens 

åtagande utöver detta består främst i att som byggeneral samordna de olika garantiärenden 

som beställaren kan påkalla från olika entreprenörer fram till dess att garantitiden har löpt ut. 

Fallet med NCC som i Norge tagit på sig ett serviceansvar får alltså betraktas som en klar 

avvikelse från normen. 

 

Flera VVS-entreprenörer har uppfattat den ökade efterfrågan på service för deras 

installationer och erbjuder ofta någon form av serviceavtal som beställaren kan teckna för 

vidare förbindelse efter garantitidens slut. Även om servicemarknaden ter sig allt mer lukrativ 

så innebär denna typ av avtalssamarbeten på eftermarknaden ett annat sätt att arbeta än vad de 

flesta entreprenörer är vana vid, och utvecklingen verkar ha varit tämligen försiktig. De flesta 

VVS-entreprenörer förefaller likt byggentreprenörerna fortfarande föredra det traditionella 

entreprenörsarbetet med fokus på projekt som avlöser varandra, och få entreprenörer 

positionerar sig tydligt som långsiktigt serviceinriktade. Det är också ovanligt att man aktivt 

marknadsför sin serviceverksamhet. Exempelvis händer det att serviceavtal ingås först efter 

att kunden själv kommit med en förfrågan, i motsats till att entreprenören på eget initiativ sålt 

in konceptet. 

 

I observationskapitlet behandlades konsultföretagens problem med erfarenhetsåterföring. 

Detta hade att göra med att konsulterna främst är inblandade i de tidiga skedena av 

fastighetsprojekten, oftast i samband med projekteringsfasen och upphandlingen av 

entreprenörer. Sedan lämnar konsulterna och inleder nästa projekt på annan plats. Följaktligen 

är konsulterna inte speciellt närvarande vad gäller service och liknande eftersom detta äger 

rum först senare i slutfasen av projektfasen och i förvaltningsskedet. Konsulternas största 

bidrag till eftermarknaden är istället de andra typer av konsulttjänster som många företag 

erbjuder, som exempelvis att bistå fastighetsägaren med energiförbrukningsanalyser. Det bör 

poängteras att det i dessa avseenden är tämligen svårt att separera den strategiska gruppen 

konsulter från gruppen driftentreprenörer. Båda grupperna utgör inhyrda företag som hjälper 

beställaren med frågor som rör fastighetsdriften, och det finns helt säkert enskilda företag som 

skulle kunna anses tillhöra endera av de strategiska grupperna. För förenklingens skull 

definieras i denna analys konsulternas drifttjänster som mer analytiskt inriktade än 

driftentreprenörernas, som istället innefattar mer vardagliga driftärenden. 

Teknisk kompetens 

Den sista strategiska dimensionen som beaktas i denna branschanalys är de strategiska 

gruppernas tekniska kompetens. Först och främst ska det förtydligas att detta avser gruppens 

tekniska kompetens specifikt vad gäller tekniska lösningar för fastighetens inomhusklimat och 

styrningen av dessa, och inte teknisk kompetens i allmänhet. För den strategiska gruppen 

byggentreprenörer handlar det alltså inte om den tekniska kompetensen för 
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byggnadsverksamheten, som naturligtvis generellt är god. Däremot kan byggföretagens 

interna kompetens rörande klimattekniken i fastigheterna vara mer bristande. Byggbranschen 

har svårare än andra strategiska grupper att hålla kunskapen uppdaterad eftersom de vanligtvis 

inte själva hanterar tekniken utan handlar upp den från andra. 

 

I observationskapitlet behandlades hur även konsulterna, som sitter på det största kreativa 

inflytandet för fastighetsägarnas tekniska lösningar, har problem att hänga med i den tekniska 

utvecklingen på klimatteknikssidan. Konsulternas återanvändning av projekteringslösningar 

samt deras problem med erfarenhetsåterföring medför att de lösningar som konsulterna 

projekterar inte alltid ligger i framkant. De som anses hålla sig bäst uppdaterade vad gäller de 

tekniska lösningarna för inomhusklimat och liknande byggnadsteknik är VVS-

entreprenörerna, av den enkla anledningen att det är de som aktivt arbetar med och installerar 

tekniken. Genom branschmässor och genom kontakten med sina underleverantörer är det även 

de som snabbast får kännedom om den senaste teknikutvecklingen och som snabbast 

implementerar den i sina produkter och tjänster. 

 

Den tekniska kompetensen hos gruppen driftentreprenör anses av många inte vara speciellt 

hög, något som exemplifierades i fallet med NCC Property Development. Den stora 

förklaringen ligger i att driftentreprenörernas arbetskraft består av allomfattande 

fastighetstekniker och fastighetsskötare, oftast utan någon högre teknisk utbildning och med 

begränsad kännedom om branschens teknologiska nymodigheter. 

5.1.3. Grafisk presentation 

Ovanstående beskrivningar ger en relativt heltäckande redogörelse för hur de olika strategiska 

grupperna som arbetar med klimattekniska installationer skiljer sig åt. För att göra 

skillnaderna grupperna emellan mer överskådliga och underlätta jämförelser kan man använda 

sig av någon form av grafisk presentation. I Blue Ocean Strategy presenteras ett analytiskt 

redskap benämnt strategy canvas. Detta är ett slags strategidiagram som visar olika 

strategiska gruppers (alternativt enskilda företags) positionering utefter olika strategiska 

variabler (Kim & Mauborgne, 2005).  

 

För att kunna plotta de olika strategiska grupperna i ett sådant diagram måste först explicita 

värden för de olika gruppernas styrka inom respektive strategisk dimension bestämmas, 

såsom de uppfattas av deltagarna i intervjuserien. Eftersom intervjupersonerna inte explicit 

betygsatt respektive företagstyp inom olika områden handlar det i detta fall om en uppskattad 

sammanställning av de uppfattningar som uttryckts. Då det rör sig om en förenkling har den 

sammanställda bedömningen gjorts över endast tre nivåer. Nivån låg innebär att den 

strategiska gruppen i fråga i låg utsträckning, eller inte alls, utmärker sig inom den betraktade 

strategiska dimensionen, medan nivån hög utmärker en stark positionering inom densamma. 

Slutligen betecknar nivån medel en viss, men mindre framträdande, konkurrensstyrka inom 

den strategiska dimensionen.  

 

 

 

 

 



51 

 

Priskonkurrens Samordning Kundkontakt/sälj Service/tjänster Teknisk
kompetens

Konsult

VVS-entreprenör

Byggentreprenör

Driftentreprenör

Bedömningssammanställning 

Nedan listas en tabell där de olika gruppernas nivåer för respektive strategisk dimension 

sammanställs. Bestämningen av de strategiska gruppernas olika nivåer möjliggör en grafisk 

åskådliggörning i ett strategidiagram.  

 

 Byggentreprenör VVS-entreprenör Konsult Driftentreprenör 

Priskonkurrens HÖG HÖG LÅG HÖG 

Samordning HÖG LÅG LÅG LÅG 

Kundkontakt/sälj MEDEL LÅG HÖG LÅG 

Service/tjänster LÅG MEDEL MEDEL HÖG 

Teknisk kompetens LÅG HÖG MEDEL LÅG 
 

Strategidiagram 

De ovan bestämda nivåerna kan slutligen ritas ut i ett strategidiagram (eller strategy canvas). 

Denna grafiska presentation av de strategiska grupperna ger en mer lättöverskådlig bild av hur 

de strategiska grupperna som bygger upp branschen för klimatstyrning förhåller sig till 

varandra. I det påföljande diskussionskapitlet görs återkopplingar till strategidiagrammet för 

att diskutera vissa egenskaper i branschstrukturen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Problemanalys 

I och med strukturanalysen i föregående avsnitt har de olika aktörerna som bygger upp dagens 

branschstruktur för arbetet med klimattekniska installationer inringats. Nästa steg i analysen 

är att mer i detalj kartlägga interaktionerna mellan dessa aktörer och den marknad som de 

riktar sig mot, för att få ett bättre grepp om samspelet i branschen. I och med detta kan de 

olika problemen i dagens branschstruktur belysas och den andra forskningsfrågan besvaras. 

Figur 7. Värdering över strategiska dimensioner 

 

Figur 8. Strategidiagram 

Hög 

Medel 

Låg 
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Detta kapitel syftar till att strukturera och generalisera de upplevda problem som framkommit 

i fältstudien, och därmed förfina bilden av den aktuella branschsituationen.  

 

Metoden som valts ut för denna del av analysen benämns problemanalys och bygger på 

principen att tillkortakommanden i dagens branschstruktur kan undersökas genom att betrakta 

symptom i form av marknadens upplevda problem.  Ett problem definieras i detta hänseende 

som en situation som avviker från aktörens förväntade eller önskade upplevelse av situationen 

och därför upplevs som otillfredsställande (Goldkuhl & Röstlinger, 1988). En problemanalys 

påminner således om en behovsanalys, men det finns en väsentlig skillnad. I en behovsanalys 

utgår man ofta från uttalade behov och önskemål, som kunderna själva klarar av att formulera. 

I en traditionell behovsanalys hoppar man därigenom över de upplevda problemen och går 

istället direkt på uppgiften att identifiera tilltänkta lösningar för att avhjälpa dem.   

 

Bekymret med detta ligger i att kunderna inte alltid själva kan urskilja den optimala lösningen 

på sina problem, även om de ibland kanske tror det. Risken med att gå direkt på uttalade 

behov och önskemål är då att man suboptimerar eller akutbehandlar symptomen och förbiser 

själva roten till de upplevda problemen. Genom att tillämpa problemanalys istället för 

behovsanalys blir analysen mer grundläggande. Man strävar då efter att gå till botten med 

orsakerna till kundernas upplevda situation och förstå problemsambanden, istället för att ta en 

genväg och direkt fråga kunderna om lösningar. På detta sätt kan man också identifiera 

problem som härrör från omedvetna kundbehov, det vill säga behov som kunderna själva inte 

var medvetna om att de hade (Goldkuhl & Röstlinger, 1988). 

 

Centrala problemområden urskiljs genom att studera det empiriska materialet som 

införskaffades under fältstudien. Det räcker dock inte med att enbart identifiera isolerade 

problem och tro att de kan hanteras vart och ett för sig. När det gäller affärsverksamhet så 

handlar det ofta om komplexa problembilder där de olika problemsituationerna är inbördes 

beroende. När flera aktörer är inblandade kan dessutom ett och samma problem upplevas på 

flera olika sätt. Man måste därför ta hänsyn till de olika beröringspunkter som finns emellan 

problemen. Gör man inte det kan man lätt hamna i en situation där man försöker bota 

symptom istället för att angripa roten till problemet (Goldkuhl & Röstlinger, 1988).  

 

I en problemanalys analyseras därför identifierade problem genom så kallade orsak-

/effektsamband. Syftet är att hitta problemstrukturer genom att studera vilka orsaker och 

effekter som de olika identifierade problemen har. Det ska understrykas att ett problem både 

kan ha flera orsaker och flera effekter. Denna metodik appliceras på de centrala 

problemområdena som observerades under fältstudien. Målet är att åskådliggöra 

problemsambanden utifrån en modell av fastighetsägarens organisation. För att åstadkomma 

detta tillämpas en så kallad problemkedja, ett analytiskt verktyg som används för att 

strukturera problemsamband mellan olika organisatoriska nivåer i en verksamhet. Genom att 

ta ner problemanalysen till dessa indelade organisationsnivåer blir bilden av marknadens 

upplevda problem mer heltäckande och dynamisk. 

5.2.1 Avgränsning 

I fallet med branschen för klimatstyrning utgörs alltså marknaden av fastighetsägare i behov 

av hjälp med de klimattekniska systemen i sina fastigheter. Detta är dock en mycket vid 

definition. I observation 4.4 i föregående kapitel så konstaterades det att det finns väsentliga 

skillnader i hur olika typer av fastighetsägare upplever problemen kring energi- och 

driftekonomiska frågor i allmänhet, och de klimattekniska installationerna i synnerhet. Att 

generalisera de upplevda problemen över samtliga dessa köpargrupper blir därför svårt. En 
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viktig förutsättning för problemanalysen blir därför att mer i detalj avgränsa vilken del av 

denna marknad som analysen ska gälla.  

 

Denna avgränsning kan åstadkommas genom att modellera analysen utifrån en speciell typ av 

kund. Då intervjuunderlaget dominerats av privata fastighetsägare med kommersiell 

fastighetsverksamhet är det framförallt deras upplevelser av branschsituationen som präglat 

observationerna från fältstudien. Dessutom har kunderna inom denna kategori förmedlat en 

mer utpräglad problembild i jämförelse med kunder inom andra fastighetsägarkategorier. 

Exempelvis har som sagt problembilden inom bostadsfastigheter och offentliga fastigheter 

inte varit lika påtaglig och uttalad. De upplevda problemen hos dessa grupper har i stort sett 

varit mildare varianter av vissa utav problemen som de kommersiella fastighetsägarna 

upplevt. För att få ett så utförligt spektrum av upplevda problem som möjligt är det därför 

rimligt att låta problemanalysen ha den kommersiella fastighetsägarkategorin som 

utgångspunkt, då det är dessa som framfört flest kritiska synpunkter på dagens arbete med 

klimattekniska installationer. 

 

En kommersiell fastighetsägare är ofta någon form av fastighetsföretag, med en egen 

förvaltningsorganisation och vanligtvis med ett lite större fastighetsbestånd. Vissa 

fastighetsföretag har förutom egen förvaltning också en projektavdelning för ny- och/eller 

ombyggnationer inom det egna fastighetsbeståndet. För en sådan kundtyp kan då 

verksamheten modelleras som dels en projektavdelning och dels en avdelning med 

förvaltningsfunktion. Överordnat dessa två affärsområden finns själva företagsledningen med 

ekonomiavdelning, staber och all övrig administration och övrigt affärsstöd. Nedanstående 

figur visar en förenklad skiss över organisationsstrukturen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Problemskildring 

Analysen inleds med en sammanfattning av de problem som observerades i fältstudien. För de 

övergripande problemen på ledningsnivå är framförallt de observerade energitrenderna i 

samhället av relevans. Samhällsklimatet i stort, med ökad medvetenhet kring hållbar 

utveckling, utsläpp av växthusgaser osv. påverkar affärsverksamheten hos de flesta företag på 

flera sätt. Delvis direkt genom att det på politisk nivå fattas beslut om förändringar som 

näringslivet är tvungna att efterleva, men också indirekt eftersom det ofta ur 

marknadsföringssynpunkt är viktigt för företagen att visa att man är delaktig och tar sitt 

samhälleliga ansvar. För ledningen i många fastighetsföretag är det därför viktigt att visa att 

man aktivt arbetar med frågor som energieffektivisering och miljömål. Däri ligger också den 

största utmaningen för fastighetsföretagen som observerats i fältstudien. Att åstadkomma en 

 

Företagsledning 

 

Projektledning 
 

Förvaltning 

Figur 9. Modell över kundens organisationsstruktur 
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sänkning av fastighetsbeståndets energiförbrukning och att uppnå sina uppsatta miljömål är ett 

dilemma många fastighetsaktörer uppger sig brottas med. Detta är kärnan till de upplevda 

problemen i arbetet med klimatstyrning. 

 

Letar man sig nedåt i organisationsnivåerna finner man ytterligare problem som verkar som 

bidragande orsaker till svårigheterna för ledningen att nå utsatta energimål. På 

förvaltningssidan utgör problem med den tekniska driften av fastigheterna ett viktigt skäl till 

de övergripande driftekonomiska bristerna. De driftrelaterade problemen bottnar i sin tur 

delvis i brister i de driftentreprenader som handlas upp för den tekniskt avancerade driften av 

fastighetsbeståndet. De upplevda problemen kopplade till driftentreprenörernas kompetens 

presenterades mer utförligt i observationskapitlet.  

 

En annan viktig orsak är att förvaltningen ofta har ett relativt lågt inflytande vid inköp av 

tekniken till fastigheterna. Förvaltningen får naturligtvis vara med att ställa elementära krav 

för vad som ska ingå, men i slutändan är det i regel projektledning som fattar beslut om vilka 

entreprenörer som får jobbet. Undantagen utgörs av vissa kommersiella fastighetsägare där 

förvaltningen har ett osedvanligt stort inflytande. I dessa fall kan man också urskilja att 

upphandlingen i större grad tar hänsyn till faktorer som är viktiga för den långsiktiga driften, 

såsom kvaliteten på entreprenörernas service- och tjänsteutbud.  

 

Vanligare är dock att det är byggprojektledningen som sköter detaljerna i upphandlingen och 

därmed får sista ordet. Då fattas i regel besluten istället baserat på faktorer som är viktiga för 

själva projektet, exempelvis investeringskostnad, tidhållning, samordningsförmåga osv., 

medan faktorer kopplade till eftermarknaden sällan värderas lika högt. Det ska poängteras att 

denna problemsituation ofta är densamma även då fastighetsföretaget inte har en intern 

projektledningsavdelning. I dessa fall genomförs projekten istället ofta genom 

generalentreprenader, där byggföretagen ansvarar för alla upphandlingar av 

underentreprenader. Detta ger i princip samma problembild vad gäller upphandlingen, men än 

mer förstärkt eftersom det i dessa fall handlar om en extern intressekonflikt som är svårare att 

överblicka och förebygga. 

 

Denna intressekonflikt i upphandlingsprocessen utgör det andra starka skälet till att 

företagsledningen har problem att nå sina långsiktiga energimässiga och driftekonomiska mål. 

Konflikten mellan förvaltningens fokus på driftekonomi och projektledningens fokus på 

projektvinst lyftes fram i observationsdelen, där det konstaterades att byggprojektledningens 

perspektiv länge varit det dominerande. Traditionellt sett har företagsledningen värderat 

projektledningens prestation efter vilken projektvinst som levereras, eller hur mycket man 

lyckats pressa investeringskostnaderna. Detta i kombination med byggprojektledarnas 

begränsade kunskap om teknik för klimatstyrning leder till problem i hur projektledningen 

utvärderar olika alternativ i entreprenadupphandlingarna. 

5.2.3. Problemkedja 

Nedan återfinns problemkedjan för fastighetsägarnas upplevda drift- och energifrågor. 

Problemkedjan visar hur de viktigaste upplevda problemen är distribuerade över kundens 

olika organisatoriska nivåer. Problemen mellan de olika organisatoriska nivåerna är 

sammankopplade genom orsak-/effektsamband. Det ska understrykas att det för 

sambandsanalysen i problemkedjan inte nödvändigtvis är självklart vad som utgör orsak 

respektive problem, utan att det rör sig om hur man väljer att tolka situationen (Goldkuhl & 

Röstlinger, 1988). Med en annorlunda formulering av problemen hade lätt problem- och 
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orsakssambanden kunnat definieras i motsatt riktning. Poängen är dock att åskådliggöra att 

det finns samband mellan de upplevda problemen som identifierats. 

 

 

 

 

Företagsledning 
Problem: Bristande driftekonomi och ej uppnådda miljömål 
Orsak 1: Intressekonflikt i upphandlingsprocessen 
Orsak 2: Undermålig fastighetsdrift 

 

Förvaltning 
Problem: Undermålig teknisk drift 
Orsak 1: För litet inflytande vid upphandling 
Orsak 2: Bristfälliga driftentreprenader 

 

Projektledning 
Problem: Snedriven utvärdering vid upphandling 
Orsak 1: Bedöms på projektvinst 
Orsak 2: Låg HVAC-kompetens i byggbranschen 

 

  

 

 

Problemanalysen kan sedan utvidgas genom att man dessutom tar hänsyn till hur de 

strategiska grupperna som definierades i strukturanalysen i föregående avsnitt passar in i detta 

samspel. Sammantaget ger dessa två aspekter en klarare bild av branschsituationen. I figuren 

på sida 57 presenteras de strategiska gruppernas interaktioner med kundens 

organisationsstruktur för att åskådliggöra de viktigaste problemstrukturerna i branschen. 

 

Figuren visar fastighetsägarens (alltså kundens) förenklade organisationsstruktur med 

företagsledning, projektledning och förvaltning. Den visar även de olika strategiska grupperna 

som definierats i strukturanalysen. De strategiska grupperna har placerats in så att 

kopplingarna i figuren visar vilka delar av kundens organisation som respektive strategisk 

grupp primärt arbetar mot. Konsulternas primära verksamhet består i att assistera 

projektledningen (antingen fastighetsägarens interna projektledning eller 

generalentreprenörens projektledning) i de inledande skedena av olika fastighetsprojekt, 

varför dessa kopplats samman.  

 

Byggentreprenörerna har placerats i omedelbar anslutning till fastighetsägarens 

projektledning för att symbolisera likformigheten dem emellan. Fastighetsägarens 

projektavdelning är ofta mycket byggorienterad, med projektledare med bakgrund i 

byggbranschen. De i problemschemat listade problemen gäller för byggbranschen i allmänhet, 

och gäller därför såväl för fastighetsägarens interna projektledning som för den externa 

byggentreprenörens. Dessa två kan därför ses som en enhet i denna analys. VVS-

entreprenörerna återfinns underifrån kopplade till projektledningsenheten, då dessa handlas 

upp antingen av den interna projektledningen eller av ett byggföretag som agerar 

Figur 10. Problemkedja 
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generalentreprenör. Slutligen är driftentreprenörerna kopplade till fastighetsägarens 

förvaltningsavdelning som ofta ansvarar för dessa. 

 

Figuren ger också en tydligare bild av hur marknadens problem hänger ihop med vissa 

problem i branschgruppernas strategiska positioner. Förvaltningens problem med den tekniska 

driften beror som konstaterat delvis på problem i driftentreprenaderna som handlas upp. 

Driftentreprenörerna har svårt att driftoptimera de avancerade tekniska systemen i 

fastigheterna, vilket är en följd av att de ofta saknar kunskap om hanteringen av dessa nya 

system samt att de prestationsrelaterade incitamenten oftast är mycket svaga i denna typ av 

entreprenader. Dessa faktorer berördes i observationskapitlet och åskådliggörs i 

driftentreprenörernas problemruta på följande sida. 

 

Byggprojektledningens problem avseende energi- och driftekonomiska frågor är framförallt 

kopplade till dess ekonomiska målbild. Man betonar i regel det enskilda projektets 

ekonomiska resultat framför den långsiktiga driftekonomin, vilket har stor inverkan på hur 

man agerar i upphandlingssituationer. Kompetensen inom HVAC-system och andra viktiga 

tekniska lösningar för klimatstyrning är också mycket begränsad inom den rena 

byggverksamheten. Denna problembild är snarlik oavsett om det rör sig om en intern eller 

extern projektledning, varför byggentreprenören delar problemruta med projektledningen. 

 

VVS-entreprenörernas problembild är kopplad till projektledningens upphandlingsproblem. 

Strukturen i upphandlingsprocessen gör att VVS-entreprenörerna får finna sig i att konkurrera 

på byggbranschens villkor med stort fokus på priskonkurrens, eftersom det främst är denna 

typ av faktorer som projektledningen lägger vikt på i utvärderingen. Eftersom kunskapen om 

de tekniska systemen är låg hos projektledningen samtidigt som de helst undviker nära 

samarbete med entreprenörer, så får entreprenörerna även finna sig i att huvudsakligen 

realisera andras lösningar. Skaparna av dessa lösningar är konsulterna, vars problem i sin tur 

ligger i svårigheterna att hålla sin projektering aktualiserad, på grund av det uppdragsintensiva 

arbetet och bristande erfarenhetsåterföring. Kontentan blir att kvaliteten i konsulternas 

lösningar sviktar och att VVS-entreprenörerna får en mycket underordnad roll där 

byggprojektledningen bestämmer spelreglerna, även inom områden där VVS-

entreprenörernas egen kompetens är högre. 
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Figur 11. Problemstruktur 
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6. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultatet från analysen utifrån de formulerade forskningsfrågorna 

och rapportens teoretiska referensram. 

6.1. Segmenterad branschstruktur 

Den första forskningsfrågan rörde strukturen i branschen för klimatstyrning i fastigheter. 

Observationerna från den genomförda fältstudien ger en relativt heltäckande bild av hur 

fastighetsbranschen arbetar med klimatstyrningsfrågor, från projektering och anskaffning av 

de klimattekniska installationerna till den långsiktiga driften och servicen av dessa. I 

strukturanalysen koncentreras denna bild. De olika centrala branschaktörerna ringades in och 

deras respektive styrkor och svagheter kartlades.  

 

De strategiska grupperna (dvs. grupperingar av branschaktörer med likartad strategisk 

inriktning) bestämdes till byggentreprenörer, konsulter, VVS-entreprenörer samt 

driftentreprenörer. Dessa olika aktörer fyller alla en tydlig funktion i branschen, och deras 

ansvarsområden är tydligt definierade och separerade. Byggentreprenören är den stora aktören 

som ofta har ett helhetsansvar för det byggprojekt i vilket de klimattekniska installationerna 

ingår. VVS-konsulternas uppgift är att för projektledningens räkning projektera de tekniska 

lösningarna, som sedan VVS-entreprenörerna ska realisera. När systemen är driftsatta vänder 

sig fastighetsägaren ofta till ytterligare en part, driftentreprenören, för hjälp med den löpande 

tekniska driften av dessa system. Det rör sig uppenbarligen om en mycket segmenterad och 

uppdelad branschstruktur där många olika aktörer måste interagera för att slutligen få till en 

helhet.  

 

Den bild som växer fram är att arbetet med klimattekniska installationer är starkt präglat av 

arbetet i byggbranschen överlag, med en stark samordnande byggentreprenör som tar in 

mindre, specialiserade aktörer under sig. Mer än en egen bransch så rör det sig i dagsläget om 

en liten VVS-sektor som är en underordnad del i en stor byggbransch. Branschstrukturens 

utseende har således mycket av sin förklaring i den omvandling som byggbranschen 

genomgått de senaste decennierna, vars händelseförlopp sammanfattades i teorikapitlet.  

 

I och med miljonprogrammet inleddes en trend där allt fler byggprojekt genomfördes med så 

kallade totalåtaganden, där byggföretagen fick i uppdrag att organisera och administrera hela 

byggprojekt som generalentreprenörer. Byggföretagen övertog därmed många av de uppgifter 

som tidigare varit byggherrens, däribland upphandling av underentreprenörer för exempelvis 

installationer och dylikt. (Byggkommissionen, 2002) På längre sikt ledde detta till att 

byggherrarnas interna beställarkompetens minskade, i och med att man i allt större 

utsträckning använde sig av generalentreprenader och bantade sina egna avdelningar. 

Samtidigt koncentrerades antalet byggföretag till ett litet antal mycket stora och allomfattande 

aktörer, vilket innebar att inflytandeklyftan mellan byggentreprenören och övriga aktörer 

växte ytterligare. 

 

Denna utveckling där byggföretagen till stor del tagit över rollen som projektsamordnare har 

lett till en förskjutning i maktbalansen mellan byggherre och byggentreprenör. Tidigare 

utredningar menar att byggherrekompetensen idag upplevs som svagare och att 

fastighetsägarnas direkta kundinflytande över byggverksamheten är låg (Borgbrant, 2003). 

Samtidigt har byggentreprenörernas perspektiv i större grad kommit att influera hur affärer 

görs i byggbranschen. Detta väcker bland annat frågor om hur generalentreprenörer genomför 

entreprenadupphandlingar i byggprojekt. Upphandlingsfunktionen har ursprungligen fyllt 
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syftet att konkurrensutsätta olika arbeten i projekten för att maximera nyttan för byggherren. 

Målsättningen har då varit att få till en konstruktiv samverkan mellan olika entreprenörer för 

att slutresultatet ska bli så bra som möjligt. När byggentreprenörerna övertar rollen som 

upphandlare kan man ifrågasätta om denna målsättning förblir lika tydlig. I 

Byggkommissionens betänkande SOU 2002:115 kommenterar man utvecklingen på följande 

vis: 

 

”En grundläggande förutsättning för ett lyckat byggprojekt är starka och kompetenta 

byggherrar. Den utveckling av byggherrerollen som beskrivits i kapitel 2 tycks ha lett till en 

obalans mellan beställare och byggentreprenörer. En sådan obalans kan leda till att det i allt 

högre grad är byggherrarnas motparter som bestämmer vad som skall efterfrågas, hur det 

skall utformas och vad det skall kosta och inte köparna på marknaden.” 

(Byggkommissionen, 2002, s. 118) 

 

Man kan argumentera för att generalentreprenörens drivkrafter inte på samma sätt är kopplade 

till byggherrens långsiktiga intressen, utan istället ligger i att för egen vinning effektivisera 

det enskilda projektet. Istället för att maximera slutresultatet är byggeneralens primära 

målsättning med upphandlingen då snarare att reglera avtalsrättsligt ansvar och projektets 

ekonomiska risk (Borgbrant, 2003). Med andra ord så vill generalentreprenören ha projekt 

som är enkla att samordna, och där kostnaderna för underentreprenaderna är låga. Om man 

kan handla upp billigt och samordna effektivt så har man både maximerat sin vinstmarginal 

och minimerat projekttiden. För att uppnå detta projekterar man för underentreprenader med 

tydligt definierade ansvarsområden, och handlar sedan upp de billigaste entreprenörerna som 

kan utföra respektive arbete. 

 

Denna segmenterade branschstruktur med byggentreprenören som spindeln i nätet har på 

senare tid alltså etablerat sig som norm för hur projekt i byggbranschen genomförs. Detta 

paradigm har dock fått kritik för att den aktuella avtalsstrukturen i byggprojekten gynnar delar 

och moment på bekostnad av helhet. Kritikerna pekar på att de strikt avgränsade 

underentreprenaderna gör att för mycket fokus hamnar på de olika aktörernas avtalsrättsliga 

ansvar gentemot byggentreprenören. I och med att de olika underentreprenörerna har 

byggentreprenören som uppdragsgivare är de också isolerade från slutkunden (dvs. 

fastighetsägaren). Detta undertrycker gemensamma målbilder och samarbetsvilja 

underentreprenörerna emellan. Följden blir att varje underentreprenör endast bryr sig om sitt 

eget uppdrag och sina rättsliga skyldigheter gentemot byggentreprenören istället för att 

relatera sin insats till det slutliga projektresultatet (Borgbrant, 2003). 

6.2. Problemdiskussion 

De stora byggentreprenörerna har alltså en mycket stor makt i de allra flesta byggprojekt, 

medan övriga entreprenörer och aktörer får finna sig i att arbeta i underordnade roller. Frågan 

är dock hur befogad och lämplig denna struktur är idag, med tanke på hur betydelsen av olika 

entreprenaddelar har utvecklats. Tidigare har den rena byggentreprenaden varit både den 

dyraste och viktigaste delen vid uppförandet av en ny byggnad, medan installationer och 

övriga entreprenader varit små i jämförelse. År 1950 utgjorde kostnader för installation av 

ventilation, värme, el, tele och styr- och reglersystem enbart ca 10 procent av den totala 

entreprenadkostnaden. År 1990 var motsvarande andelar av entreprenadkostnaden ca 20 

procent för bostäder, drygt 30 procent för kontorsfastigheter och över 40 procent för sjukhus. 

I början av 2000-talet kunde installationskostnaderna i flera fall övergå halva totala kostnaden 

för entreprenaden. (Byggkommissionen, 2002) 
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Denna utveckling talar sitt tydliga språk, och det finns inget som tyder på att framtidens 

fastigheter kommer att vara mindre teknikintensiva än dagens. Om något så verkar 

utvecklingen snarare ha accelererat ytterligare. I ljuset av detta kan man ställa sig frågan om 

det är lämpligt att de entreprenader som står för i runda slängar hälften av byggnadens värde, 

och som dessutom har störst inverkan på de löpande driftkostnaderna under byggnadens 

livscykel (Repab, 2009), verkligen borde skötas av ett byggföretag vars kompetens och 

incitament inom dessa områden är mycket begränsade. 

 

Den andra forskningsfrågan rörde vilka problem som upplevs i dagens branschstruktur. De 

problem som uppmärksammats under observationsstudien bottnar i de spänningar som 

uppkommer när byggbranschens struktur motverkar fastighetsägarnas långsiktiga intressen i 

arbetet med klimattekniska installationer. Nedan diskuteras hur byggbranschens struktur och 

dess tillhörande paradigm inverkar på respektive problem. 

6.2.1. Intressekonflikter i upphandling 

Det mest fundamentala problemet som uppmärksammats i studien har att göra med hur man 

bedömer investeringar i fastigheten. I observationsdelen redogjordes för den intressekonflikt 

rörande projektvinst respektive driftekonomi, som råder mellan förvaltning och 

byggprojektledningen vid genomförandet av fastighetsprojekt. Som poängterades i 

diskussionen om branschstrukturen ovan så är det som är intressant ur ett 

byggentreprenörsperspektiv att se till att man får ut maximal utdelning som 

generalentreprenör för projektet. Detta får man genom att handla upp billiga 

underentreprenader som är enkla att samordna och därigenom maximera sin egen 

vinstmarginal. Det intressanta ur förvaltningsperspektivet däremot är inte projektresultatet i 

sig, utan projektresultatets långsiktiga inverkan på fastighetens driftekonomi. Under 

genomförandet av fältstudien har det alltså framkommit att dessa perspektiv sällan drar i 

samma riktning, speciellt inte när det gäller klimattekniska installationer. 

 

Byggbranschens fokus på priskonkurrens är ett uttalat problem, både i Sverige och 

internationellt. En av de faktorer som underblåser detta paradigm är att offentliga byggherrar, 

som styrs av lagen om offentlig upphandling (LOU), har en tendens att konsekvent handla upp 

efter billigast pris. De offentliga byggherrarna står nämligen bakom över hälften av allt 

byggande som görs i Sverige (SFF, 2005), varför deras agerande naturligtvis har stort 

inflytande över byggbranschens sätt att göra affärer. Samma situation har även tidigare 

konstaterats i Storbritannien. År 1998 skrev Construction Task Force följande i rapporten 

Rethinking Construction: 

 

”Too many clients are undiscriminating and still equate price with cost, selecting designers 

and constructors almost exclusively on the basis of tendered price (anbudspris, egen anm.). 

This tendency is widely seen as one of the greatest barriers to improvement. The public 

sector, because of its need to interpret accountability in a rather narrow sense, is often 

viewed as a major culprit in this respect. The industry needs to educate and help its clients to 

differentiate between best value and lowest price.” 

(Construction Task Force, 1998, s. 7) 

 

I ovanstående citat uppmärksammas något väldigt viktigt för denna diskussion. Man 

konstaterar felaktigheten i att likställa kostnad med pris. Detta är kärnan i konflikten mellan 

projektvinst och driftekonomi. Bara för att man konsekvent handlar upp entreprenader efter 

lägsta anbudspris betyder inte det nödvändigtvis att den totala kostnaden minimeras. Tvärtom 

så konstaterar Byggkommissionen att allmännyttiga byggherrar (som alltså styrs av lagen om 
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offentlig upphandling och därmed i regel handlar upp efter pris) i själva verket generellt sett 

har högre totala kostnader för sina byggprojekt (Byggkommissionen, 2002). 

Byggkommissionen förklarar detta fenomen med att konsekvent upphandling baserat på 

lägsta anbudspris, som lagen om offentlig upphandling indirekt framtvingar, gör att man går 

miste om många andra viktiga tillvägagångssätt för att både höja kvaliteten i projektet och för 

att minimera långsiktiga kostnader. Ett av dessa sätt är att helt enkelt diskutera med de 

intresserade entreprenörerna för att komma fram till bra lösningar. 

 

”Ett annat sätt att utifrån affärsmässiga överväganden söka nå lägre kostnader är att övergå 

till förhandlingsupphandling i samråd med någon av anbudsgivarna. På så sätt kan 

alternativa lösningar med bättre kvalitet och lägre pris eller lägre långsiktiga kostnader för 

förvaltningen uppnås. SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, egen anm.) menar 

emellertid att LOU utesluter ett sådant handlingssätt, såvida inte ett särskilt villkor om 

förhandling intagits i upphandlingsunderlaget.” 

(Byggkommissionen, 2002, s. 119-120) 

 

Detta om något belyser vikten av att skilja på begreppen lägsta pris och lägsta kostnad. Citatet 

understryker att även förvaltningens långsiktiga kostnader är relevanta. För fastighetsägaren 

torde det vara minst lika relevant att i upphandlingen söka minska de långsiktiga 

driftkostnaderna, och då kan man inte stirra sig blind på anbudspriset. Något som efterfrågas i 

både den brittiska Rethinking Construction (Construction Task Force, 1998) och 

Byggkommissionens SOU 2002:115 är att byggbranschen ska utvidga sitt kostnadsbegrepp 

till att mer omfatta byggobjektens hela livscykelkostnader. Sett över en tidsperiod på 50 år 

utgör den initiala investeringskostnaden nämligen endast 10 % av en byggnads totala 

kostnader. Tillåter man sig att betala ett högre pris för en högre bygg- och installationskvalitet 

kan detta alltså påverka 90 % av livscykelkostnaden positivt (Byggkommissionen, 2002). 

 

Detta perspektiv är speciellt kritiskt vid upphandling av de tekniska systemen för regleringen 

av inomhusklimat, eftersom kostnader för uppvärmning utgör den dominerande delen av en 

fastighets långsiktiga driftkostnader (Repab, 2009). En generalentreprenör som enbart tar 

hänsyn till anbudspris vid upphandling av sådana entreprenader har knappast byggherrens 

långsiktiga intressen i åtanke. Ändå är det i regel precis så som upphandlingarna i 

generalentreprenader går till. 

 

Självklart borde man inte heller vara nonchalant och beredd att betala vilket pris som helst för 

de mest avancerade systemen om man vet att man inte har behov av det. Någonstans går 

uppenbarligen gränsen för om investeringen betalar sig på sikt, och därför är det viktigt att 

göra en avvägning mellan pris och driftekonomiska fördelar. Problemet är att man idag oftast 

inte har något livscykelperspektiv med i bedömningen överhuvudtaget. Oftast besitter inte 

byggherren den kunskap som krävs för att göra dessa bedömningar, och även om möjligtvis 

generalentreprenören gör det så har denne inget intresse av att ta hänsyn till det. Till skillnad 

från byggherren har ju generalentreprenören inget gagn av eventuella driftekonomiska 

fördelar som en dyrare investering kan ge, och därmed innebär en sådan bara en minskad 

vinstmarginal. 

6.2.2. Spricka mellan projektering och genomförande 

Intressekonflikten mellan projektvinst och driftekonomi vid upphandling av 

underentreprenader utgör ett av de tydligaste problemen med byggbranschens starka 

inflytande över fastighetsprojekten i allmänhet, och dess klimattekniska installationer i 
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synnerhet. Det är dock inte enbart den ekonomiska utvärderingen vid upphandling som vållar 

problem, utan även hur generalentreprenören väljer att utforma och organisera projekten. 

 

En byggnad skapas egentligen två gånger, först en gång på pappret och sedan en gång i 

verkligheten. Det säger sig självt att det är när byggnaden skapas på pappret som man har 

störst möjlighet att påverka och bolla olika idéer innan man bestämmer sig för det bästa 

alternativet. När man väl inlett byggarbetet är det betydligt svårare och extremt mycket dyrare 

att förändra slutresultatet. Ett av de allra viktigaste skedena i ett fastighetsprojekt är därför 

projekteringsfasen, där man slår fast hur byggnaden ska utformas och vad som ska ingå i den. 

Byggkommissionen (2002) beskriver projekteringsfasens betydelse för projektet på följande 

sätt: 

 

”I programskedet och tidigt i projekteringsskedet fattas en rad beslut som får avgörande 

betydelse för såväl produktionskostnaden som byggnadsverkets kvalitet, långsiktiga 

hållbarhet och kostnader för drift och förvaltning. Förutan i detaljplaneskedet är det i de 

tidiga projekteringsskedena som möjligheten att påverka projektets avgörande egenskaper är 

som störst” 

(Byggkommissionen, 2002, s. 69) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För de klimattekniska installationerna innebär projekteringsfasen bland annat att man designar 

hur klimatstyrningen ska sektioneras, det vill säga hur luftflödena ska gå och hur ingående 

reglering som behövs för olika systemdelar. En god projektering av de klimattekniska 

systemen är fundamental för att uppnå en fullgod klimatstyrning och optimera de kostnader 

för långsiktig drift och förvaltning som omnämns i citatet ovan.  

 

De arbetsformer som premieras av byggbranschen försummar dock i viss mån vikten av 

projekteringen för dessa delar. Som beskrevs i föregående avsnitt så föredrar de inflytelserika 

generalentreprenörerna en tydligt uppdelad struktur där alla övriga aktörer i projektet har 

strikt definierade ansvarsområden. Detta innebär att de små och medelstora företag som 

upphandlats som underentreprenörer får mycket avgränsade uppgifter och därmed svagt 

inflytande i projektet. Det är mycket sällan som underentreprenörerna får medverka och ge 

bidrag i projekteringen. Enligt byggbranschens paradigm ska projekteringen utföras av 
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Figur 12. Kostnad-påverkan diagram (Byggkommissionen, 2002) 
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Priskonkurrens Samordning Kundkontakt/sälj Service/tjänster Teknisk kompetens

Konsult

VVS-entreprenör

Byggentreprenör

Driftentreprenör

konsulter, varpå underentreprenörerna ska verkställa de föreskrivna lösningarna för sitt 

område. I generalentreprenader har konsulterna genomfört projekteringen på uppdrag av 

byggherren, medan projekteringen vid samordnad totalentreprenad görs på uppdrag av 

byggentreprenören. 

 

Denna sedvänja bygger på det traditionella perspektivet om opportunism i byggbranschen, det 

vill säga en rädsla att entreprenören till skillnad från konsulten inte ska ha byggherrens bästa i 

åtanke vid projektering, utan istället projektera så att det blir enkelt och bekvämt för 

entreprenören själv. Åsikter om att entreprenörer generellt inte är att lita på är speciellt 

förekommande bland byggherrar som tillämpar traditionella modeller för byggprojekt 

(Kadefors, 2002). Dessa åsikter känns dock något paradoxala med tanke på att det ofta är 

samma byggherrar som väljer total- eller generalentreprenader, och därmed delegerar mycket 

stora delar av hela projektet till den stora byggentreprenören. En nackdel med denna 

uppdelning påpekas i tidigare utredning vara att de strikt avgränsade uppgifterna för 

underentreprenörerna gör att man går miste om mycket av den specialistkompetens som de 

kunnat bidra med i projektet (Borgbrant, 2003). Istället får de verkställa andras lösningar 

vilket leder till slentrianmässiga arbeten utan känsla av ansvar. 

 

I fältstudien observerades som bekant också att denna spricka mellan projektering och 

genomförande i byggprojekt inte sällan leder till problem, särskilt när det gäller projektering 

och installation av systemen för styrning av inomhusklimatet. Strategigruppkartan nedan 

påminner om att det samlade intrycket från intervjuserien är att VVS-entreprenörernas 

tekniska kompetens värderas högre än konsulternas. Grunden till detta var dels att konsulterna 

verkade ha svårt att hänga med i den tekniska utvecklingen för systemen, och dels att man 

hade problem med erfarenhetsåterföring eftersom man lämnar projekten i ett tidigt skede. 

Entreprenörerna däremot arbetar kontinuerligt med installation av tekniken och håller sig 

därmed uppdaterade. De lär sig dessutom av de misstag som begåtts under projekteringen 

eftersom det är entreprenörerna som under garantitiden får rycka in och åtgärda uppkomna 

problem. 
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Figur 13. Strategidiagram 
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Den traditionella branschstrukturen kan därmed medföra att de upphandlade 

underentreprenörerna uppmanas genomföra lösningar som ger ett sämre slutresultat för 

byggherren än om entreprenörerna tillåtits projektera själva. Detta kan bli ödesdigert för 

fastighetsägaren. Statistiken visar nämligen att över hälften av alla fel som sker i byggprojekt 

härrör från fel i projekteringen (SFF, 2005). Dessutom upprepas så mycket som 90 % av felen 

i senare projekt, vilket åskådliggör konsulternas problem med erfarenhetsåterföring 

(Borgbrant, 2003). 

 

I kommersiella fastigheter, som kontor och handelsfastigheter, där de klimattekniska 

installationerna är betydligt mer komplexa än de är i andra fastigheter slår denna typ av 

felprojektering extra hårt på driftekonomin. Flera kommersiella fastighetsägare säger i 

intervjuserien också att de hellre använder sig av delad entreprenad eftersom de då kan handla 

upp dessa tekniskt avancerade områden på separat totalentreprenad. Detta innebär att man får 

en och samma aktör som både projekterar och installerar systemen. Sett till 

fastighetsbranschen i stort verkar dessa fall i dagsläget dock vara undantagen som bekräftar 

regeln. 

6.2.3. Försummande av eftermarknaden 

I fältstudien uppmärksammades också eftermarknadens betydelse för de klimattekniska 

installationerna. Häri ligger förmodligen den största skillnaden i arbetet med systemen för 

klimatstyrning och de övriga beståndsdelarna i byggprojekten. I traditionellt byggande har det 

kritiska arbetet varit över efter projekterings- och produktionsfaserna. Utöver ringa 

underhållsarbeten och skötsel så behövs ingen större tillsyn av det färdiga arbetet, utan det 

står kvar till dess att det är dags att riva eller renovera fastigheten. Detta är en dramatisk 

skillnad jämfört med de tekniska systemen. För att fastighetsdriften ska fungera bra krävs det 

att fastighetsägaren har kompetent hjälp med att förvalta dessa tekniska system och se till att 

de når upp till sin fulla potential. Man kan därför fråga sig om det är lämpligt att samma 

införskaffningsprocedurer ska gälla för dessa system som för vanliga bygg- och 

installationsarbeten. 

 

Byggbranschen har enligt tidigare utredning konstaterats ta liten hänsyn till kund- och 

användaraspekter när det kommer till områden som service och underhåll. Det har 

konstaterats att man behöver lägga större vikt vid drift- och förvaltningsperspektiv när man 

formar projekten (Borgbrant, 2003). Ser man till dagens segmenterade branschstruktur så kan 

det dock bli svårt att åstadkomma i praktiken. Som tidigare har diskuterats ligger 

byggbranschens intressen främst i genomförandet av de enskilda projekten, och inte så 

mycket i byggherrens långsiktiga intressen. Detta medför att eftermarknaden inte är något 

område som premieras av branschstrukturen. Om man återigen betraktar strategigruppkartan 

nedan så kan man urskilja ett mönster angående detta. 

 

Byggentreprenörens fokus ligger som sagt på att handla upp prispressade underentreprenader 

som lätt kan samordnas i dess generalentreprenader. De strategiska dimensionerna 

priskonkurrens och samordning återfinns längst till vänster. Man kan konstatera att dessa 

främst är av betydelse under själva projektfasen. Hög priskonkurrens håller ned den initiala 

investeringskostnaden, och hög grad av samordning gör att byggherren slipper styra och 

kontrollera stora delar av projektet själv. När projektet väl är genomfört upphör dock dessa 

faktorer att vara viktiga. På längre sikt blir initialinvesteringen mindre viktig i jämförelse med 

driftkostnader, och generalentreprenörens samordningsansvar upphör att gälla efter 

garantitidens utgång. De övriga tre faktorerna i strategigruppkartan är däremot minst lika 

viktiga även efter genomfört projekt. En god kontakt som möjliggör ett nära samarbete, ett 
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Priskonkurrens Samordning Kundkontakt/sälj Service/tjänster Teknisk
kompetens

Konsult

VVS-entreprenör

Byggentreprenör

Driftentreprenör

brett service- och tjänsteutbud samt en hög teknisk kompetens är alla efterfrågade egenskaper 

för en aktör på eftermarknaden för klimattekniska installationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggentreprenören är som bekant tydligt positionerad som ledaren av byggprojekten, vilket 

kännetecknas av ett utpräglat projektperspektiv med stort fokus på priskonkurrens och 

samordning. Tittar man på de långsiktiga faktorerna däremot så går det inte att urskilja någon 

enskild aktör som dominerar. I dagsläget finns det med andra ord ingen aktör som är 

heltäckande för arbete på eftermarknaden. 

 

En stor del av förklaringen till detta problem återfinns även denna i den segmenterade 

branschstrukturen. Den samordnande byggentreprenörens strävan efter projekt där 

underentreprenörerna har tydligt avgränsade uppgifter gör att potentialen för varje aktör blir 

begränsad. Konsulten är den aktör som arbetar närmast kunden och säljer in tekniska 

lösningar till projekten. Konsultens uppgifter är dock begränsade till projekteringsfasen, efter 

vilken de lämnar projektet. VVS-entreprenörerna har hög teknisk kompetens, vilket är 

attraktivt för eftermarknaden, men deras roll är oftast anonym och underordnad 

byggentreprenören, utan någon direkt relation till fastighetsägaren. För den löpande driften tar 

fastighetsägaren istället hjälp av en driftentreprenör. Driftentreprenören är den aktör som är 

tydligast positionerad på eftermarknaden, men har i fältstudien samtidigt fått mycket kritik för 

bristande teknisk kompetens och arbetssätt. 

 

Den uppdelade strukturen förenklar generalentreprenörens samordning i projektfasen, men ur 

fastighetsägarens långsiktiga perspektiv finns det en problematik i att det blir så många 

avtalsrättsliga gränssnitt mellan de olika aktörerna. Efter genomfört projekt har man ett 

system som en konsult har projekterat, som en VVS-entreprenör installerat, och som en 

driftentreprenör driftar. Om, eller snarare när, något blir fel med systemen så är det oerhört 

svårt för fastighetsägaren att veta vems ansvar felet är och vem man ska vända sig till. De 

olika aktörerna skyller på varandra, felansvaret är otydligt, och svagheterna i 

KORTSIKTIGA FAKTORER 
Byggprojektperspektiv 

LÅNGSIKTIGA FAKTORER 
Eftermarknadsperspektiv 

Hög 

Medel 

Låg 

Figur 14. Strategidiagram 
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branschstrukturens hantering av eftermarknaden blir smärtsamt uppenbara. Under den 

övergående garantitiden, som normalt är två år för föreskrivna material och komponenter 

respektive fem år för arbetsprestationen om inget annat avtalats (Byggandets 

kontraktskommitté, 2004, 2006), är det förvisso generalentreprenören som ansvarar för 

uppdagade fel och får handskas med eventuella konflikter som uppkommer mellan dennes 

underentreprenörer och byggherren. Detta ses också som en fördel bland många byggherrar. 

När garantitiden löpt ut släpper dock generalentreprenören allt ansvar, och då står 

fastighetsägaren där med installationer gjorda av entreprenörer man inte har eller har haft 

någon egen relation till. 

 

Istället hamnar ansvaret för drift och service på eftermarknaden som sagt ofta hos en 

driftentreprenör. I observationsdelen uppmärksammades dessa aktörers brist på incitament 

eftersom deras ersättning normalt inte är prestationsrelaterad. Detta försöker vissa beställare 

idag lösa genom att genomföra så kallade EPC-entreprenad (Energy Performance 

Contracting) på driftsidan. Vid en EPC-entreprenad får då driftentreprenören en rörlig 

ersättning som baseras på hur mycket man lyckas sänka fastighetsägarens energiförbrukning 

(Forsling, 2010).  

 

Denna typ av incitamentsavtal kan förvisso innebära en morot för att höja 

driftentreprenörernas motivation. Kvarstår gör dock problemen med deras bristande 

kompetens. Detta problem är det mer tveksamt om sådana avtal kan lösa. Om upphandling 

fortfarande genomförs efter billigaste inköpspris spelar det kanske ingen roll vilka incitament 

man ger entreprenören, eftersom den entreprenör man handlat upp ändå inte har förmåga att 

prestera bättre. Problemet ligger då kanske inte i hur man pressar entreprenadspriset i 

konkurrensupphandlingen, utan i att man använder sig av konkurrensupphandling för 

driftentreprenader överhuvudtaget. 

6.3. Framtida utveckling 

I sin bok Konkurrensstrategi diskuterar Michael Porter (1980) de olika drivkrafter som ligger 

bakom förändring i branschstrukturer. Porter menar att det för det mesta är mycket svårt att 

förutse en specifik riktning för utveckling av branschstrukturer, men att det ofta går att 

urskilja olika bakomliggande krafter som driver på en förändring. En stark drivkraft för att 

påverka strukturen i branschen återfinns i hur samhälleliga behovstrender påverkar efterfrågan 

i branschen. Porter menar att nya behov skapas eller intensifieras av olika sociala trender, 

vilket medför behov av förändring i den aktuella branschstrukturen. 

 

Den pågående klimat- och miljödebatten utgör en tydlig behovstrend i fastighetsbranschen 

och samhället i övrigt. Politiska beslut för energieffektivisering av byggnader, arbetet med 

energideklarationer och den växande trenden med miljöcertifiering av fastigheter (beskriven i 

teorikapitlet) är exempel på några av de trender som idag präglar arbetet i 

fastighetsbranschen. Det finns ett tydligt samband mellan dessa trender och de upplevda 

strukturproblemen i branschen. Förut har det mesta i bygg- och fastighetsbranschen kretsat 

kring byggande och snabba transaktioner, men i och med dagens trender har 

fastighetsbranschen börjat få ett mer långsiktigt perspektiv. Förvaltningens roll har växt sig 

starkare, och driftekonomiska aspekter får större uppmärksamhet. För den långsiktiga 

driftekonomin spelar fastighetens klimattekniska installationer som sagt en mycket central 

roll. Från förvaltningens håll finns därför ett behov av att inköpsprocessen och arbetet med 

dessa system sköts med omsorg. 

 



67 

 

De upplevda problemen som observerats under fältstudien tyder också på att det på vissa håll i 

fastighetsbranschen finns ett missnöje med hur den nuvarande branschstrukturen hanterar 

dessa frågor. Några av symptomen som orsakas av den aktuella branschstrukturen 

diskuterades i föregående avsnitt. I detta avsnitt behandlas översiktligt hur framtida 

utvecklingslinjer för arbetet med klimattekniska installationer kan tänkas råda bot på de 

nuvarande problemen. Först diskuteras varför partnering antagligen inte är någon universell 

lösning på de branschstrukturproblem som råder, och detta kopplas till en diskussion om 

bygg- och fastighetssektorns låga omvandlingstryck. Slutligen diskuteras hur innovationer 

inom klimatstyrningstekniken ändå kan leda till nya affärsmodeller som frambringar en 

omvandling av branschstrukturen. 

6.3.1. Varför partnering inte är en lösning i sig 

Som beskrivet i teorikapitlet så har partnering från många håll lyfts fram som den 

affärsmodell som ska lösa många av de rådande problemen i byggbranschen. Partnering 

innebär ett avsteg från den traditionella branschstrukturen med strikt avgränsade 

entreprenadavtal. Istället för att handla upp entreprenörerna i konkurrensupphandling på 

färdiga handlingar så väljer byggherren vid partnering redan i ett tidigt skede ut sina 

”partners”, dvs. de aktörer som ska samarbeta i projektet. Samtliga aktörer arbetar nära 

byggherren och deltar och bidrar redan från och med det tidiga projekteringsskedet 

(Nordstrand, 2008). I jämförelse med vanliga entreprenadavtal är syftet att partnering ska 

fokusera mindre på avtalsjuridik och mer på gemensamma målbilder och samarbete mellan 

aktörerna, för att åstadkomma bästa möjliga slutresultat för byggherren. I och med att 

aktörerna väljs ut baserat på förtroende istället för att handlas upp i priskonkurrens minskar 

också risken för opportunism. En aktör som bara bryr sig om sin egen del och inte är 

tillmötesgående i samarbetet får inte fler chanser att delta i partneringprojekt (Nyström, 

2007). 

 

Grundtanken med partnering är god och det finns anledning att tro att en övergång från 

traditionella entreprenadformer till denna modell skulle bidra till att i alla fall minska de 

strukturella problem i byggbranschen som diskuterats tidigare i detta kapitel. Detta gäller även 

arbetet med de klimattekniska systemen. I ett partnering-projekt hade då de tekniskt 

kompetenta VVS-entreprenörerna valts ut i ett tidigare skede (dessutom efter kompetens och 

förtroende och inte pris), och fått bidra med sin kunskap redan i projekteringsarbetet istället 

för att bara plockas in som installatörer när det kreativa arbetet är avklarat. 

 

Däremot kan man ställa sig frågan hur denna övergång till partnering-modell ska gå till i 

praktiken med tanke på hur strukturen i byggbranschen ser ut i dagsläget. Under de senaste 

decennierna har vi sett en utveckling där byggföretagens inflytande i branschen har ökat 

markant, samtidigt som byggherrekompetensen på beställarsidan minskat 

(Byggkommissionen, 2002). Antalet byggentreprenörer har koncentrerats, och de få aktörer 

som finns kvar är mycket stora i jämförelse med övriga aktörer som ingår vid olika bygg- och 

fastighetsprojekt. Idag görs en stor andel av alla byggprojekt med byggentreprenören som 

samordnande total- eller generalentreprenör. Att från detta läge övergå till en arbetsform där 

byggherren ska återta allt samordningsansvar och byggentreprenören ska bli en aktör i 

mängden är antagligen lättare sagt än gjort. 

 

Ett problem med partnering är att det inte finns någon entydig definition av vad arbetssättet 

innebär rent konkret (Nyström, 2007). Själva huvudidén är ju att byggherren ska återfå en 

central roll i projekten, och därmed kunna försvara sina egna intressen på ett bättre sätt än 

idag. Eftersom begreppet är så diffust finns det dock idag även byggentreprenörer som pratar 
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om att de använder sig av partnering när de leder entreprenader. Bland annat tidigare 

behandlade NCC marknadsför att de arbetar enligt partnering-konceptet (NCC, 2010b).  

 

Kritiker menar att dessa olika varianter av partnering urholkar själva kärnan i konceptet, och 

riskerar att reducera begreppet till ett innehållslöst modeord som inte leder till någon 

förändring. I en artikel i tidningen Arkitekten (medlemstidning för intresseorganisationen 

Sveriges Arkitekter) från april 2003 kritiserar författaren Staffan Carenholm hur de stora 

byggföretagen använder sig av begreppet partnering. Bakgrunden var en annons om NCC:s 

partneringarbete som var i omlopp vid denna tidpunkt. I annonsen i fråga benämns enbart två 

aktörer, byggentreprenör och byggherre, något som kritiseras av Carneholm. Carneholm 

menar att en förutsättning för partnering är byggherrens obestridda roll som ledare, samt att 

övriga aktörer får delta på lika villkor. En förutsättning för partnering är därmed att 

byggentreprenörerna är villiga att ompröva sin egen dominanta roll i projekten, och det ser 

Carneholm som osannolikt. Han menar att den höga koncentrationen i byggbranschen och 

byggentreprenörernas starka maktposition gentemot byggherrarna gör att förutsättningarna för 

partnering i Sverige är betydligt sämre än i USA och Storbritannien, varifrån begreppet 

härstammar: 

 

”I Sverige har vi en oligopolsituation som ger upphov till uppenbara 

konkurrensbegränsningar, medan konkurrensen fungerar på ett helt annat sätt på de 

amerikanska och brittiska marknaderna. Partnering i det svenska oligopollandet kommer 

knappast att minska de fyra stora entreprenörernas inflytande över den svenska 

byggprocessen. Tvärtom kommer makten att i ännu större utsträckning tippa över till de stora 

bolagen. Det finns ju skäl till varför de talar sig varma för partnering.” 

(Carenholm, 2003, s. 60) 

 

Det ligger någonting i Carneholms kritik. Det är viktigt att komma ihåg att 

byggentreprenörernas ställning i dagens byggprojekt i Sverige är mycket stark, och att deras 

inflytande är mycket stort. Det är också till viss del denna struktur som lett fram till dagens 

problem. För att partnering ska leda till någon förbättring på dessa områden krävs då som sagt 

förändring i maktbalansen mellan byggentreprenör och byggherre. Frågan är varför 

byggentreprenörerna frivilligt skulle förespråka en affärsform som rubbar deras egen 

maktposition. Partnering ledd av byggentreprenören kan därför lätt uppfattas som något av ett 

spel för galleriet där intressena i projekten förblir desamma som tidigare. Ska man tro 

Carneholms kritik kan det dessutom ge byggentreprenören ännu större frihet att välja 

medgörliga underentreprenörer och låsa fast dessa aktörer i en underordnad roll (Carneholm, 

2003). 

 

I en sådan form av partnering finns det ingenting som tyder på att byggherrens långsiktiga 

perspektiv kommer få något större utrymme. Tvärt om riskerar fokus i ännu högre grad hamna 

på de projektperspektiv som byggentreprenören förespråkar. Den statiska strukturen i 

byggbranschen, med byggentreprenörernas dominerande ställning och byggherrarnas 

bristande beställarkompetens, gör att partnering i dagsläget mer är en föreställning om hur 

saker borde vara snarare än en modell som direkt kan tillämpas i praktiken.  

6.3.2. Lågt omvandlingstryck för etablerade aktörer 

Med ovanstående kritik i åtanke finns det därför anledning att vara försiktig i optimismen om 

att partnering ska lösa de strukturproblem som finns i byggbranschen. Byggbranschen har 

tidigare konstaterats lida av ett svagt omvandlingstryck till följd av de 

konkurrensbegränsningar som den koncentrerade skaran byggföretag ger upphov till. 
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Byggkommissionen ser också att dessa aktörer på olika sätt är mycket defensiva och 

introverta i sitt agerande, varför inte mycket tyder på att man är villig att ompröva sin egen 

roll i branschen (Byggkommissionen, 2002).   

 

Så länge maktbalansen i branschen ser ut som den gör är det alltså svårt att se att en 

strukturförändring ska ske oprovocerat. Detsamma gäller en förändring av hur arbetet med de 

klimattekniska systemen prioriteras i fastighetsprojekt. Man kan förvisso tycka att de från 

fastighetsägarhåll upplevda problemen som lyfts fram i denna rapport borde tolkas som 

signaler på att en förändring snart kommer att tvingas fram, men det är också viktigt att se 

dessa observerade problem i ett större sammanhang.  

 

Den största kritiken mot byggbranschens struktur och dess hantering av de klimattekniska 

systemen har i denna studie kommit från privata, kommersiella fastighetsägare. I 

observationsdelen underströks också de skillnader som finns mellan denna ägartyp och 

övriga. Deras ekonomiska drivkrafter kopplade till driftekonomi är betydligt tydligare än de 

offentliga ägarnas, och deras behov av avancerade klimattekniska system är betydligt större 

än för exempelvis bostadsfastigheter. De privata ägarna av kommersiella fastigheter kan 

därför anses vara pionjärer för de mer långsiktiga, driftekonomiska perspektiven som 

redogjorts för i denna rapport. 

 

Hade byggbranschen varit styrd efter dessa aktörers behov hade säkerligen en omfattande 

strukturomvandling varit att vänta. Ser man till hela fastighetssektorn utgör dessa 

fastighetsägare dock en klar minoritet. Tittar man på Energimyndighetens statistik över total 

uppvärmd area i fastighetssektorn (Statens energimyndighet, 2011) så utgjorde år 2009 

bostadsfastigheter (flerbostadshus och småhus) ca 77 %, eller 445 miljoner kvadratmeter, av 

denna area. Resterande area utgjordes av lokaler (förutom industrilokaler som inte ingick i 

statistiken). Denna area uppmättes till ca 134 miljoner kvadratmeter, närmare 23 % av den 

totala uppmätta arean. Av dessa lokaler är dessutom ca 60 miljoner kvadratmeter offentligt 

ägda (av stat, kommun eller landsting). Återstår gör då de icke offentligt ägda lokalerna med 

en area på ca 74 miljoner kvadratmeter, det vill säga en total andel på ca 13 % (se Bilaga 1 för 

redovisning av beräkningar). 

 

Lite förenklat är det alltså i denna dryga tiondel av den uppvärmda fastighetssektorn som 

dessa privata ägare av kommersiella fastigheter återfinns. Med tanke på att det främst är dessa 

som driver frågorna om en förändrad syn på klimatstyrning och energieffektivisering så kan 

man fråga sig hur angeläget detta är för byggbranschen att ta hänsyn till. Närmare 87 % av 

beställarmarknaden för fastighetsprojekt (mätt i objektarea) består alltså av ägare som inte 

upplever dessa problem lika starkt, åtminstone inte ännu. Enligt Clayton M. Christensens 

teorier om hur etablerade företag i en branschstruktur är resursberoende, och alltså agerar i 

enighet med vad majoriteten av deras kundbas efterfrågar, är det inte speciellt troligt att 

byggentreprenörerna kommer att agera för en förändring i branschstrukturen (Christensen, 

1997). 

 

Christensen menar dessutom att etablerade branschföretag styrs av sina vedertagna 

uppfattningar och processer angående hur deras verksamhet ska bedrivas. Enligt Christensens 

teorier har varje etablerad branschaktör ett så kallat ”value network”, det vill säga en 

grundläggande affärsmodell för hur de skapar värde för sina kunder och själva tjänar pengar. 

Dessa grundläggande värderingar är oftast mycket svåra för ett företag att gå emot. 

Christensen uttrycker det på följande sätt: ”Successful companies populated by good 



70 

 

managers have a genuinely hard time doing what does not fit their model for how to make 

money” (Christensen, 1997, s. 261).  

 

I byggföretagens fall så har det konstaterats att deras affärsmodell består av att tjäna pengar på 

den vinstmarginal som de kan skapa i byggprojekten som de får administrera. Att lägga tid 

och resurser på att optimera långsiktiga aspekter, såsom fastighetens klimattekniska system, är 

ingenting som främjar denna vinstmarginal. Om något så kan det snarare kompromissa 

vinstmarginalen, och då hamnar dessa perspektiv i konflikt med byggföretagens 

värdeskapande affärsmodell. Detta kan jämföras med de i observationskapitlet beskrivna 

dilemman som NCC kan komma att ställas inför vid en eventuell medförsäljning av 

tillhörande driftavtal till sina utvecklade fastigheter. 

 

Obenägenheten hos etablerade aktörer att bryta upp från gamla affärsmodeller och arbetssätt 

gör det osannolikt att initiativ till strukturförändring i branschen ska komma från 

byggföretagen, speciellt när inte majoriteten av deras kundbas aktivt kräver en sådan 

förändring. Tvärtom är det troligare att många av de etablerade byggaktörerna aktivt kan 

försöka motarbeta en strukturomvandling, om en sådan innebär en inskränkning av deras 

kontroll över byggprocessen och deras möjligheter att tillgodose sina egna intressen. Ska en 

strukturförändring ske där fastighetsägarnas långsiktiga arbete med klimatstyrning och 

energioptimering av sina fastigheter tas till vara, så måste denna förändring förmodligen 

komma från annat håll. 

6.3.3. Nya affärsmodeller för klimatstyrning 

Radikal innovation triggar branschomvandling 

De etablerade aktörernas strategiska dominans i byggbranschen bygger alltså på att det 

traditionella projektperspektivet fortsätter att dominera över de långsiktiga perspektiven för 

förvaltning och drift, då deras affärsidé bygger på att skapa en vinstmarginal genom billig och 

effektiv projektsamordning. Med tanke på byggföretagens dominans är det därför svårt att se 

hur en förändring i branschstrukturen ska fås igenom, och det är lätt att uppleva det som att 

byggbranschen ”kört fast” på dessa områden.  

 

Bara för att de etablerade branschaktörerna är ovilliga till förändring innebär dock inte detta 

att en förändring är omöjlig, eller ens osannolik. Utvecklingen inom fastighetstekniken som 

möjliggjort de avancerade systemen för klimatstyrning är nämligen en radikal teknologisk 

innovation, och en sådan innovation har potential att helt förändra spelreglerna i en bransch 

(McDermott, 2003). Teknikutvecklingen är radikal i den bemärkelsen att den helt förändrat 

förutsättningarna för sofistikerad teknisk drift av fastigheter, och därmed banat väg för nya 

möjligheter till energioptimering i fastighetsbestånden.  

 

Det som enligt Christensen kännetecknar denna typ av radikala innovationer är just att de inte 

kräver de etablerade branschaktörernas stöd för att leda till strukturell branschomvandling. 

Tvärt om så är det i regel små branschaktörer, ofta helt nyetablerade sådana, som introducerar 

radikala innovationer på marknaden (Christensen, 1997). Christensen förklarar detta med att 

dessa företag inte är resursberoende på samma sätt som de etablerade aktörerna, det vill säga 

de har ingen stor etablerad kundbas som de måste förbli trogen utan kan satsa på smalare 

marknadssegment. Man är också benägna att ta större risker i sin satsning, till skillnad från de 

etablerade aktörerna som inte vill äventyra det de redan har. Dessa teorier stämmer bra 

överens med Michael Porters analys av den strukturella utvecklingen i nya framväxande 

branscher och branscher som är under förändring: 
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”Att de tidiga hindren ser ut som de gör är ett huvudskäl till att vi ser nybildade företag i 

framväxande branscher. De typiska tidiga hindren härrör mindre från behovet att förfoga 

över massiva resurser än från förmågan att bära risker, vara teknologiskt kreativ och göra 

framsynta beslut för att skaffa insatsvaror och distributionskanaler. Just dessa hinder bidrar 

också till att förklara varför etablerade företag ofta inte är de första företagen i nya 

branscher, även om de uppenbart är starka nog. (…) Etablerade företag kan ange en högre 

alternativkostnad för kapitalanvändning och är ofta dåligt rustade för att ta de teknologiska 

och produktmässiga riskerna i de tidiga faserna av branschutvecklingen.” 

(Porter, 1980, s. 215-216) 

Värdeinnovation genom integration av erbjudandet 

Enligt Porter omvandlas branscher till följd av olika ekonomiska eller sociologiska 

förändringar, exempelvis teknologisk innovation eller nya konsumentbehov, som gör att nya 

varor eller tjänster når en nivå där de blir gångbara affärsmöjligheter. Framväxande eller 

omvandlade branscher präglas enligt Porter av stor teknologisk och/eller strategisk ovisshet. 

Det finns inga etablerade spelregler för branschen och de nya aktörerna måste själva ta reda 

på vad som fungerar genom ”trial-and-error”-processer. Detta innebär som sagt ett stort 

risktagande, men samtidigt menar Porter att det är i detta skede som utdelningen för goda 

strategiska drag är som högst. Genom sina val kan en ny aktör etablera spelregler och därmed 

i hög grad forma den nya branschstrukturen (Porter, 1980). 

 

För att en teknologisk innovation ska leda till en förändring av branschstrukturen krävs först 

att man skapar affärsmöjligheter av den. Enligt författarna av Blue Ocean Strategy görs detta 

genom så kallad värdeinnovation, där man använder den nya tekniken för att skapa ett nytt 

affärsområde som ger kunderna nytt värde (Kim & Mauborgne, 2005). Hur detta skulle kunna 

åstadkommas med systemen för klimatstyrning kan man diskutera. De problem som 

uppmärksammats i denna rapport kan möjligtvis ge fingervisningar om vilka strategiska drag 

som kan vara värdeskapande. 

 

En tydlig trend bland framförallt de kommersiella fastighetsägarna som intervjuats i 

fältstudien är att de efterfrågar närmare samarbeten på områden som är kritiska för 

driftekonomin, däribland arbetet kopplat till fastigheternas klimattekniska system. Systemen 

är avancerade och fastighetsägarna behöver kompetent hjälp för att hantera tekniken så att 

driften av fastigheten lever upp till systemens potential. I dagens branschstruktur tycker man 

att det är svårt att få den handledning man känner att man behöver på dessa områden. Detta är 

inte så överraskande eftersom den största kritiken mot byggbranschen i tidigare utredningar 

som sagt riktats mot dess fixering på avgränsade avtal och projektfrågor samt avsaknaden av 

långsiktiga samarbeten (Construction Task Force, 1988). 

 

I dagens branschstruktur är utformningen av de klimattekniska systemen tydligt inordnad i 

byggbranschens traditionella entreprenadarbete. Detta gör att det slutgiltiga målet, precis som 

för övriga entreprenader, är att överlämna ett färdigt resultat till fastighetsägaren. Man låter 

projektera och installera ett system som man sedan lämnar ifrån sig. Här finns det en tydlig 

diskrepans i perspektiv mellan säljare och köpare. En fastighetsägare som beställer ett system 

för klimatstyrning är inte främst intresserad av produkten i sig, utan av det produkten ska 

uträtta. I Blue Ocean Strategy återfinns en målande beskrivning av detta fenomen: ”Few 

products and services are used in a vacuum. In most cases, other products and services affect 

their value” (Kim & Mauborgne, 2005, s. 65). Med detta menar man att en viktig aspekt av 
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värdeinnovation är att inte begränsa sig till själva produkten. Värdeskapande lösningar 

gömmer sig istället ofta i hur en specifik produkt eller tjänst används. 

 

En ansats till värdeinnovation för klimatstyrning kan därför vara att bygga en affärsmodell 

som kretsar kring slutkundens användaraspekter istället för entreprenadarbeten. I 

problemdiskussionen har det konstaterats att det i dagens branschstruktur finns splittringar i 

arbetet mellan projektering och installation, och att eftermarknaden för systemen inte 

prioriteras. Dessa problem försvårar slutkundens användning av de färdiga systemen. Istället 

för att inordna sig i byggbranschens mönster med avgränsade entreprenader åt en 

generalentreprenör så skulle en ny aktör kunna positionera sig direkt mot slutkund och 

erbjuda ett långsiktigt samarbete inom klimatstyrning. Genom att erbjuda en integrerad 

lösning som innefattar såväl projektering och installation som en utvecklad eftermarknad med 

service och kringtjänster så skapar man nytt värde för kunden genom att väsentligt förenkla 

ansvarsfrågan. 

 

En sådan affärsidé bryter mot många principer i byggbranschen där de etablerade paradigmen 

kräver avgränsade arbeten av små aktörer, och där mindre aktörer sällan tillåts arbeta direkt 

mot slutkunden, alltså fastighetsägaren. Om kunderna upplever värdet i detta samarbete så 

kan det dock istället resultera i en strukturförändring av den traditionella branschen. Genom 

att låta affärsmodellen byggas kring ett långsiktigt ansvarstagande för kundens klimattekniska 

installationer så eliminerar man de avtalsrättsliga gränssnitt och ansvarstvister som det 

traditionella arbetssättet innebär. Det undanröjer också oron för opportunistiskt agerande som 

tidigare lett till misstro mot såväl entreprenörer som projektörer. Om samma aktör som 

projekterar och installerar systemen också tar på sig ett driftansvar där man är tvungen att 

upprätthålla systemens funktion så har man heller ingenting att vinna på att missleda 

fastighetsägaren i projekterings- och installationsskedena. 

 

Den största förändringen med denna affärsmodell är att den erbjuder en helhetslösning och 

därmed vidgar beslutsunderlaget från det traditionellt kalkylbaserade och ekonomiskt 

kortsiktiga perspektiv som dominerar i byggbranschen (Kadefors, 2002). Enligt Michael 

Porter så kan man leda bort köparna från fixering vid inköpspriset om man ökar 

förädlingsvärdet genom att tillhandahålla kompletterande värden såsom teknisk hjälp och 

tillmötesgående kundtjänst (Porter, 1980). Genom att paketera erbjudandet komplett med ett 

långsiktigt serviceåtagande och tjänsteutbud kan man med andra ord tvinga fram en 

utvärdering i termer av livscykelkostnader istället för investeringspris. Lyckas man med detta 

har man omdefinierat konkurrensförutsättningarna för arbetet med klimattekniska system, och 

brutit de paradigm som traditionellt dominerat i byggbranschen. 

Tillväxt genom kundselektivitet 

En ny affärsmodell som bygger på långsiktigt samarbete för klimatstyrning av fastigheter 

skulle potentiellt kunna lösa de flesta problem som är kopplade till dagens branschstruktur. 

För att en sådan modell ska fungera krävs det framförallt två saker. För det första krävs det att 

den aktör som introducerar den har det som krävs för att axla rollen som en heltäckande 

partner inom klimatstyrning. Som konstaterat i problemdiskussionen finns det i dagsläget 

ingen aktör som excellerar i samtliga av de tre långsiktiga strategiska dimensionerna som 

definierades i strukturanalysen – det vill säga teknisk kompetens, kundkontakt samt service- 

och tjänsteutbud.  

 

För att kunna erbjuda en helhetslösning krävs det att en och samma aktör kan prestera inom 

alla dessa områden. Företaget måste ha lika hög teknisk kompetens som de ledande VVS-
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entreprenörerna. Samtidigt måste man klara av att arbeta, och även sälja in sina lösningar, 

direkt mot slutkund på samma sätt som en konsult. Dessutom måste detta kombineras med ett 

tydligt fokus på eftermarknaden, då själva poängen är att lyfta fram arbetet med 

klimatstyrning som en långsiktig och aktiv investering, till skillnad från en produkt som köps 

och lämnas ifred till dess att den byts ut. 

 

Förutom kraven på aktörens kompetens så krävs naturligtvis också att kunden är villig att 

arbeta på detta sätt, det vill säga att fastighetsägaren är villig att samarbeta med ett 

specialiserat företag gällande klimatstyrningen i fastigheterna. Erfarenheterna från fältstudien 

tyder på att det främst är från kommersiellt fastighetsägarhåll som denna typ av långsiktiga 

samarbeten med entreprenörer och andra specialiserade aktörer efterfrågas. Från övrigt håll 

har tonerna varit mer reserverade och osäkra. Detta hänger naturligtvis ihop med att de 

upplevda problemen varit större och mer uttalade hos de privata ägarna av kommersiella 

fastigheter än de varit hos exempelvis offentliga ägare eller ägare av bostadsfastigheter.  

 

De privata ägarna av lokalfastigheter utgör som konstaterat på sin höjd ca en tiondel av hela 

fastighetsmarknaden (Statens energimyndighet, 2011) (se Bilaga 1). På dessa grunder kan 

man ifrågasätta om ett integrerat erbjudande inom klimatstyrning är gångbart som ny 

affärsmodell i branschen. Det är dock viktigt att komma ihåg att en nyetablerad aktör som 

lanserar modellen knappast har samma tillväxtbehov som de stora, etablerade byggföretagen 

(Christensen, 1997). För en sådan aktör är en tiondel av marknaden som potentiella kunder 

mer än nog för att växa. 

 

Faktum är att kundselektivitet ofta är en gynnsam strategi för nyetablerade företag som söker 

långsiktiga samarbeten med sina kunder. Detta menar Fred Wiersema (1996), författaren av 

boken Kundnärhet, som handlar just om hur ett företag går tillväga för att skapa en 

arbetsmetodik som möjliggör närmare kundrelationer. Långsiktiga samarbeten belastar 

nämligen ett företags resurser betydligt mer än kortsiktiga och sporadiska 

entreprenaduppdrag, varför det är viktigt att välja sina kunder med omsorg. Enligt Wiersema 

bör ett företag som söker affärer genom långsiktiga samarbeten fokusera på engagerade och 

initiativtagande kunder vars attityder överensstämmer med företagets värderingar.  

 

För att etablera en ny affärsmodell av denna typ bör man som företag därför aktivt söka sig till 

de kunder som är villiga till nära samarbeten och långsiktiga relationer, utan 

totalentreprenörer som mellanhänder. I dagsläget återfinns denna kundtyp bland de 

kommersiella fastighetsägarna där förvaltningen har en starkare roll. Som specialiserat företag 

bör man i så fall söka sig från rollen som entreprenör underordnad projektledning till en ny 

typ av relation som är förankrad hos förvaltningens driftekonomiska intressen. Helst bör man 

även eftersträva något som kan liknas vid det man kallar för strategisk partnering 

(Nordstrand, 2008), där man ingår strategiska samarbeten med fastighetsägarens ledning för 

långsiktiga samarbeten i hela eller delar av fastighetsbeståndet. Bilden på nästa sida 

åskådliggör hur ett sådant samarbete angriper fastighetsägarens upplevda problem vad gäller 

långsiktig driftekonomi, samtidigt som den gör den traditionellt uppdelade branschstrukturen 

för arbetet med klimattekniska system överflödig. 

 

Redan idag verkar det alltså finnas en intresserad marknad för denna typ av samarbete. Även 

om denna marknad i nuläget är relativt liten så behöver inte detta betyda att den kommer 

fortsätta vara det i framtiden. Enligt Porter präglas framväxande branscher ofta av förvirrade 

och osäkra kunder med anledning av den teknologiska och strategiska ovisshet som råder
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Figur 15. Angripen problemstruktur 
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(Porter, 1980). De kommersiella fastighetsägarna är pionjärer vad gäller tillämpning av 

livscykelkostnader och driftekonomiska perspektiv vid upphandling, men om dessa företag får 

goda resultat kan resten följa deras exempel.  

 

Uppfattningen i branschen tycks i varje fall vara att miljö- och energifrågor är något som 

kommer få allt större inverkan på arbetsformerna i fastighetsbranschen, även inom offentlig 

sektor. På lång sikt kan man därför förvänta sig en uppdaterad reglering av hur 

livscykelkostnader och driftekonomiska perspektiv ska integreras i den allmänna 

upphandlingen, vilket skulle kunna göra alternativa affärsmodeller aktuella även där. Man får 

heller inte underskatta de enskilda specialistföretagens ansvar att driva på 

branschomvandlingen. Tidigare branschutredningar har påpekat vikten av att utbilda kunderna 

i skillnaden mellan lägsta pris och högsta ekonomiska värde (Construction Task Force, 1998). 

Istället för att vänta på att fastighetsbranschen ska komma till dessa insikter själva borde 

nytänkande aktörer istället proaktivt försöka sälja in sina idéer genom att påvisa det 

ekonomiska värdet i dem ur ett livscykelkostnadsperspektiv.  

Uppbrott från byggbranschen 

En strukturomvandling för arbetet med klimattekniska system, från enskilda entreprenader i 

byggprojekt till långsiktigare affärsrelationer direkt mot slutkund, kräver uppenbarligen att 

man bryter med dagens synsätt om att alla beståndsdelar av ett fastighetsprojekt ska 

samordnas under en generalentreprenör. En sådan utveckling skulle mer eller mindre innebära 

ett uppbrott från byggbranschen, och att de stora byggföretagen blir av med sitt inflytande i 

dessa frågor. Det samlade intrycket från fältstudien är att ett sådant uppbrott måste till för att 

arbetet med klimatstyrning ska ses mer som en strategisk driftekonomisk investering än som 

ett engångsköp som handlas upp slentrianmässigt i enskilda projekt. 

 

Det är viktigt att poängtera att dessa förslag specifikt avser klimatstyrningsområdet och inte 

byggbranschen i stort. Vad gäller byggprojekt överlag går det inte att utesluta att 

totalåtaganden och projektsamordning som de stora byggföretagen erbjuder kommer att vara 

efterfrågade även i framtiden. Avsikten är alltså inte att döma ut dessa aktörer i allmänhet. 

När det gäller just arbetet med klimattekniska installationer är det dock svårt att förena 

byggentreprenörernas projektbaserade affärsmodell med fastighetsägarens långsiktiga 

intressen. Den uppmärksammade konflikten mellan projektvinst och driftekonomi gör att 

långsiktiga åtaganden blir paradoxala för byggentreprenören då de inte passar ihop med 

byggföretagens värdeskapande processen (value networks) (Christensen, 1997). 

 

Vad kan då en byggentreprenör göra för att försvara sin kontroll över fastighetsägarnas 

klimattekniska system? Enligt Christensens teorier så är det bara en tidsfråga innan radikala 

teknologiska innovationer leder till branschomvandling (Christensen, 1997), varpå den gamla 

branschstrukturen raseras genom den kreativa förstörelse som Schumpeter (1976) beskrev. 

Enligt Christensen är de enda fallen där etablerade branschaktörer lyckats behålla sitt 

ledarskap efter denna omvandling de fall där företagen i fråga bildat en självständig 

organisation som fått i uppdrag att bygga upp en separat affärsmodell kring den nya tekniken. 

Om en sådan organisation får arbeta oberoende resten av företaget så undviker man de 

inlåsningar som följer av resursberoende och andra intressekonflikter. Möjligen skulle en 

byggentreprenör alltså genom avknoppning kunna bygga en autonom verksamhet runt en 

långsiktig affärsmodell för klimatstyrning, och på detta sätt behålla en ledande position i en 

ny branschstruktur. En sådan avknoppning har bland annat skådats inom det närbesläktade 

affärsområdet facility management, då Skanska valde att frigöra bolaget Skanska Facilities 

Management från koncernen. Bolaget förvärvades av riskkapitalister år 2004 
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(Fastighetsvärlden, 2004) och bytte sedermera namn till Coor Service Management, som idag 

är en an Nordens ledande aktörer inom facility management (Coor Service Management, 

2011). 

 

Christensen (1997) menar dock att det finns ett starkt first-mover-advantage med 

introducering av radikala innovationer. Väntar man till dess att marknaden accepterat den nya 

affärsmodellen är det därför stor risk att det då är för sent. Det är därför viktigt att de 

etablerade aktörerna är förutseende och inser behovet av avknoppning i ett tidigt skede av 

branschomvandlingen. 
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7. Slutsatser 
Detta examensarbete har behandlat branschstrukturen för klimatstyrning i fastigheter. I detta 

kapitel sammanfattas arbetets viktigaste slutsatser. Det inledande avsnittet syftar till att 

explicit besvara de två forskningsfrågor som ställdes i inledningen av arbetet. Eftersom svaren 

på frågorna behandlats utförligt men stegvis under arbetets gång är intentionen med detta 

avsnitt att kort och koncist summera konklusionerna. I påföljande avsnitt redogörs för de idéer 

och förslag som lagts fram i diskussionen, följt av reflektioner kring arbetets resultat och 

slutligen även förslag på framtida undersökningar. 

7.1. Svar på forskningsfrågorna 

Nedan sammanfattas svaren på de två forskningsfrågorna: 

 

1) Hur ser branschen för klimatstyrning i fastigheter ut? 

 

I strukturanalysen slogs det fast att det i arbetet med fastigheters klimattekniska installationer 

går att urskilja fyra olika strategiska grupper som huvudsakligen bygger upp 

branschstrukturen, nämligen: byggentreprenörer, konsulter, VVS-entreprenörer samt 

driftentreprenörer. Dessa grupper av aktörer konstaterades ha mycket olika strategiska 

inriktningar och vara verksamma i olika faser av arbetet med klimatstyrningen.  

 

Byggentreprenören har ofta rollen som total- eller generalentreprenör och får då agera 

samordnare i fastighetsprojekten där de klimattekniska installationerna ingår. Konsulterna 

anställs antingen av fastighetsägaren eller av byggentreprenören för att projektera de tekniska 

lösningarna (beroende på om det rör sig om utförande- eller totalentreprenad). VVS-

entreprenörerna handlas sedan upp, ofta av byggentreprenören, för att realisera de lösningar 

som konsulterna projekterat. För löpande drift- och underhåll tar fastighetsägare ofta hjälp av 

en generell driftentreprenör som då även hanterar klimatstyrningen. 

 

Det rör sig alltså om en tämligen segmenterad, det vill säga uppdelad och avgränsad, 

branschstruktur. Denna branschstruktur har sin förklaring i att arbetet med klimattekniska 

installationer i dagsläget är en underordnad beståndsdel i de övergripande byggprojekten, och 

därför är starkt präglat av arbetssätten i byggbranschen överlag. En viktig aspekt är att 

byggbranschen under de senaste decennierna genomgått en utveckling där administrations- 

och samordningsansvaret för byggprojekten flyttats över från byggherrarna till de stora 

byggföretagen. Andelen totalåtaganden och generalentreprenader där byggföretagen står för 

organisation och samordning har därmed ökat och samtidigt har byggherrarnas interna 

beställarkompetens minskat. Byggföretagens primära mål är att optimera projektresultatet för 

de projekt de driver, och därför eftersträvar de kostnadseffektiva projekt som är lätta att 

samordna.  

 

För att uppnå dessa mål handlar man upp underentreprenader i priskonkurrens där de 

upphandlade aktörerna får tydligt avgränsade arbetsuppgifter. Sammanfattningsvis kan man 

notera att dagens branschstruktur kretsar kring projekteffektivitet och leveransen av en 

produkt, dvs. de klimattekniska installationerna, snarare än den kretsar kring att leverera en 

funktion för att optimera fastighetens långsiktiga prestanda, dvs. klimatstyrning. 

 

2) Vilka problem upplevs med dagens branschstruktur? 

 

Ett antal problem med dagens branschstruktur har kartlagts i rapporten. Roten till dessa 

problem är att den aktuella branschstrukturen är väldigt projektorienterad, medan den tekniska 
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utvecklingen av de klimattekniska systemen gjort att arbetet med dessa har stor inverkan även 

på den långsiktiga fastighetsförvaltningen. Systemen är inte självgående efter leverans utan 

kräver kompetent övervakning och styrning för att fungera optimalt. Detta skiljer sig mycket 

från de flesta övriga element som ingår i byggprocessen. Att utformningen och inköpen av de 

klimattekniska systemen sker ur ett traditionellt byggprojektsperspektiv har därför skapat 

spänningar mellan byggprojektledningen och förvaltningen. De upplevda problemen har varit 

tydligast hos de privata ägarna av kommersiella fastigheter. Detta beror på att dessa 

fastighetsägare har starkast ekonomiska drivkrafter samt att förvaltningen där har en starkare 

roll än hos andra fastighetsägare. De huvudsakliga problemen branschstrukturen ger upphov 

till sammanfattas nedan: 

 

 Konflikten mellan projektvinst och driftekonomi 

 

Upphandlingen av de klimattekniska systemen för en fastighet ligger alltså i regel under ett 

övergripande byggprojektet som ett byggföretag i egenskap av total- eller generalentreprenör 

har ansvaret att samordna. När ett byggföretag har ansvar för dessa delar av projektet tenderar 

det bli ett stort fokus på priskonkurrens i anbudsutvärderingarna. Genom att minimera 

kostnaderna för de olika delarna i projektet kan byggprojektledningen maximera den egna 

vinstmarginalen. För fastighetsägaren är det däremot långt ifrån säkert att den billigaste 

investeringen är mest ekonomisk lönsam på lång sikt. Ser man till en fastighets 

livscykelkostnad så utgörs enbart ca en tiondel av initialinvesteringen, det vill säga 

entreprenadkostnaden (Byggkommissionen, 2002). Eftersom värmeåtgången i sin tur i regel 

står för den största driftkostnaden under fastighetens livslängd (Repab, 2009) kan ett sådant 

upphandlingsförfarande gällande de klimattekniska systemen ha stor negativ inverkan på 

fastighetens driftekonomi, då dessa system har stor betydelse för värmedistributionen. Ur ett 

förvaltningsperspektiv är det därför viktigt att dessa investeringar i större utsträckning 

utvärderas i termer av livscykelkostnader och inte anbudspris. 

 

 Uppdelningen av projektering och installation 

 

Den snabba teknikutvecklingen inom fastighetstekniken gör att konsulterna har svårt att hålla 

sig uppdaterade i sitt projekteringsarbete. Det är därför i många fall oklart hur moderna de 

tekniska lösningar som föreslås av en anlitad konsultfirma faktiskt är. Konsulterna har enligt 

yttranden i fältstudien också en tendens att återanvända sina projekterade lösningar i olika 

projekt vilket väcker frågor om hur pass anpassade lösningarna blir för respektive fastighet. 

Dessutom har konsultbranschen uttalade problem med erfarenhetsåterföring från olika 

fastighetsprojekt, vilket leder till att felprojekteringar från tidigare projekt inte sällan upprepar 

sig i andra (Borgbrant, 2003). Entreprenörernas tekniska kompetens gällande de 

klimattekniska systemen anses högre, och eftersom det är entreprenörerna som får träda in 

och åtgärda felaktigheter under garantitiden upplevs de ha bättre insikt om vilka lösningar 

som fungerar respektive inte fungerar i praktiken. På grund av den avgränsade 

branschstrukturen vid generalentreprenader får VVS-entreprenörerna i regel dock inte delta i 

projekteringsarbetet, vilket gör att deras specialistkompetens går förlorad. 

 

 Brist på alternativ på eftermarknaden 

 

De klimattekniska systemen kräver en mer aktiv förvaltning än de flesta andra beståndsdelar 

som ingår i byggprojekten. Arbetet med systemen är inte avslutat i och med avslutat projekt, 

utan fastighetsägarna är i behov av kompetent hjälp även för hanteringen av systemen. Med 

andra ord finns det en stor eftermarknad för de klimattekniska installationerna. Den aktuella 
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branschstrukturen är dock inte anpassad att ta hänsyn till denna eftermarknad. Den 

segmenterade strukturen med avgränsade ansvarsområden gör tvärt om att det finns många 

avtalsrättsliga gränssnitt mellan de olika aktörerna som gör det svårt för fastighetsägaren att 

veta vem man ska vända sig till när man behöver hjälp. Under garantitiden har 

generalentreprenören ansvaret att se till att olika fel avhjälps, men när denna löpt ut står 

fastighetsägaren mer eller mindre ensam. Entreprenören som installerat systemen har i regel 

handlats upp av byggentreprenören och har därför för det första inte någon direkt relation till 

fastighetsägaren, och för det andra kanske inte denna entreprenör överhuvudtaget har den 

kompetens som krävs för serviceåtaganden eftersom detta inte tagits hänsyn till i 

upphandlingen. Eftermarknaden lämnas därför ofta till den generella driftentreprenören. 

Dessa har dock oftast inte tillräcklig teknisk kompetens för att optimera de komplexa 

systemen. Det anses även finnas en brist på incitament för driftentreprenörerna att proaktivt 

söka driftoptimerande åtgärder eftersom deras ersättning i regel inte är prestationsrelaterad. 

7.2. Reflektioner och förslag 

I diskussionen har det framförts att fastighetsägarnas upplevda problem skulle kunna 

avhjälpas om arbetet med klimattekniska installationer hade en branschstruktur som i större 

utsträckning främjade fastighetsägarnas långsiktiga och driftekonomiska perspektiv. En 

modell som ofta lyfts fram som vägen till att få arbetet i byggbranschen mindre 

avtalsfokuserat och istället mer inriktat på samarbete och att optimera fastighetsägarens 

resultat är partnering. Partnering kräver dock att byggherren är den starkaste parten i 

avtalsförhållandena, vilket gör denna affärsmodell problematisk i dagens branschstruktur 

eftersom de stora byggföretagen kan anses ha ett övertag i denna maktbalans. Det finns därför 

inte mycket som tyder på att perspektiven i arbetet skulle ändras även om man i dagsläget 

använde sig av partnering för projekten där de klimattekniska systemen ingår. Tvärt om skulle 

detta kunna leda till ett läge där byggentreprenören har ännu större frihet att välja 

underordnade aktörer som passar de egna projektperspektiven. 

 

Vidare konstateras att det råder ett lågt omvandlingstryck i byggbranschen. Detta beror på att 

byggföretagen, som är de mest inflytelserika branschaktörerna, i egenskap av 

projektsamordnare har en stark kontroll över branschstrukturen. Samtidigt är de nöjda med sin 

position och har därför inga incitament att frivilligt ompröva sin roll i strukturen. Detta 

förstärks av att de upplevda problemen på marknaden ännu inte är tillräckligt uttalade och 

utbredda för att forcera fram en förändring. Problemen upplevs som sagt starkast hos de 

kommersiella fastighetsägarna. Dessa utgör dock en relativt liten del av fastighetsmarknaden. 

En betydligt större del utgörs av bostadsfastigheter samt offentligt ägda fastigheter, där 

problemen av olika anledningar inte tillskrivs lika stor betydelse. 

 

Den snabba tekniska utvecklingen som skett inom fastighetsinstallationer för med sig att 

dagens komplexa klimattekniska system kan betraktas som radikala innovationer, eftersom de 

radikalt förändrat möjligheterna till att driftoptimera energiåtgången i fastigheterna. Enligt 

innovationsteorier finns det därför möjlighet för denna innovation att omvandla den gamla 

branschstrukturen. Detta kan ske genom att en ny affärsmodell byggs upp med den nya 

tekniken i centrum. En affärsmodell som föreslås är erbjudandet av en mer heltäckande 

klimatstyrningslösning med fokus på driftekonomiska perspektiv och långsiktigt samarbete, 

där projektering, installation och serviceåtaganden integreras. De aktörer som är troligast att 

introducera en sådan affärsmodell är mindre, nyetablerade aktörer, exempelvis specialiserade 

entreprenörer. Dessa typer av företag är mindre resursberoende än de större byggföretagen 

och kan därför fokusera på det mindre marknadssegment av framförallt kommersiella 

fastighetsägare som idag i störst utsträckning efterfrågar denna typ av samarbete. Om 
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modellen blir framgångsrik blir marknaden för den sannolikt större med tiden, varpå dessa 

företag kan växa och i bästa fall etablera en helt ny branschstandard för arbetet med 

klimattekniska system. 

7.3. Avslutande kommentarer 

Denna utredning mäktar endast med att skrapa på ytan av en bransch som det för tillfället 

händer otroligt mycket i och som ser ut att gå en spännande framtid till mötes. För att 

resultatet i denna rapport ska kunna generaliseras och för att förståelsen ska kunna fördjupas 

förutsätts mer och grundligare forskning på områden som rör klimatstyrning av fastigheter, 

och bygg- och fastighetssektorns inställning till dessa. Förutom forskning om vilka framtida 

affärsmodeller som är aktuella så kan även en rad forskningsområden kring olika 

samhällstrender och andra faktorer som driver på branschutvecklingen vara aktuella.  

 

Exempelvis vore det intressant med utförligare utredningar kring hur arbetet med 

miljöcertifieringar påverkar branschens syn på klimatstyrning, och hur dessa 

certifieringssystem kan förbättras för att främja utvecklingen. En mycket viktig förutsättning 

för den framtida utvecklingen utgörs förstås av fortsatta politiska regleringar. Mer forskning 

efterfrågas kring vilken verkan sådana kan ha på den framtida branschstrukturen. I synnerhet 

vore det värdefullt med utredningar kring hur den offentliga regleringen, däribland lagen om 

offentlig upphandling kan omarbetas för att bättre ta hänsyn till driftekonomi och andra 

livscykelsaspekter. Detta är speciellt angeläget med tanke på hur stor del av 

fastighetsbeståndet som ägs av offentliga aktörer, samt det faktum att dagens arbetssätt i 

offentliga byggprojekt lämnar mycket att önska. 

 

Förhoppningsvis kan analysen och resultatet i denna rapport ändå utgöra en fingervisning om 

vad som kan vara viktigt att tänka på när man begrundar den framtida branschutvecklingen, 

både för forskare och för intresserade branschaktörer. Vad än framtiden utvisar så är det 

samlade intrycket efter den genomförda fältstudien att miljö- och energifrågorna blir allt 

viktigare i fastighetsbranschen, och att arbetet med klimatstyrning kommer att få en betydligt 

mer framträdande ställning i framtida branschstrukturer. Detta intryck sammanfattas väl av ett 

citat från en teknisk förvaltare som intervjuats i fältstudien: 

 

”Den som lär sig att hantera energikostnaderna i fastighetsbranschen kommer att bli kung i 

fastighetsbranschen.” 
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Bilaga 1. Statistiska beräkningar 
 

Följande baseras på energimyndighetens statistik från 2011 avseende energianvändning i 

småhus, flerbostadshus och lokaler under 2009. 

 

År 2009 uppmätte statens energimyndighet den totala uppvärmda arean för småhus, 

flerbostadshus respektive lokaler till följande: 

 

 

 
Uppvärmd area  

(miljoner m2) 

Småhus 271.7(*) 

Flerbostadshus 173.0(**) 

Lokaler 134.1(***) 
(*)

Energimyndigheten (ES 2011:01), 2011
  

(**)
Energimyndigheten (ES 2011:02), 2011

  

(***)
Energimyndigheten (ES 2011:03), 2011

  

 

Detta ger en sammanlagd total uppvärmd area på 271.7 173 134.1 578.8    miljoner 

kvadratmeter i hela det svenska fastighetsbeståndet. Detta undantaget bland annat fritidshus 

och industrilokaler som inte ingick i statistiken (Energimyndigheten (ES 2011:04), 2011).  

 

Av den uppvärmda lokalarean utgjordes 10.1 miljoner m
2
 av statligt ägda lokaler, 10.2 

miljoner m
2
 av landstingsägda lokaler och 39.9 miljoner m

2
 av kommunalt ägda lokaler 

(Energimyndigheten (ES 2011:03), 2011  

 

Av den totalt uppvärmda arean utgjordes alltså 10.1 10.2 39.9 60.2    miljoner m
2
 av 

offentligt ägda lokaler. De icke-offentligt ägda lokalerna utgjorde således 134.1 60.2 73.9   

miljoner m
2
 uppvärmd area. 

 

Jämfört med den sammanlagda totala uppvärmda arean i fastighetsbeståndet ger detta en 

andel på 
73.9

0.12767795... 12.8%
578.8

   


