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Sammanfattning  
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Det finns en ökad medvetenhet om hur vi använder våra resurser och fastigheter står för en 
stor del av den totala energiförbrukningen i Europa. Till följd av det har Sverige satt upp mål 
för minskad energiförbrukning i framtiden. Samtidigt finns det energieffektiviseringsåtgärder 
som ger god ekonomisk avkastning. Frågan den här kandidatuppsatsen behandlar är vad för 
energieffektiviseringsåtgärder som görs i befintliga lokaler i Sverige och motiven till dem.  
Uppsatsen kommer fram till att det finns en rad faktorer som påverkar valet av åtgärder, där 
den mest förekommande är lönsamhet. Den visar också på att företag  har en bra uppfattning 
om vilken avkastning olika åtgärder ger och vilka åtgärder som vanligen utförs.  Utöver det 
visar uppsatsen att det finns en stark tro bland de svenska fastighetsföretagen att nå de 
nationella målen för minskad energiförbrukning fram till år 2020. 

 

 

  



 

 

Abstract  

  

Title: What energy efficiency measures do real estate companies 
perform in their commercial buildings? 

Authors Jonas Kivijärvi 
Department Department of Real Estate and Construction Management  
Thesis number 44 
Supervisor Hans Lind 
Keywords Real Estate, Energy Efficiency, 
   
There is increased awareness of how we use our resources.  Real estate stands for a major part 
in consumption of energy in Europe. With that in mind, Sweden has put up goals to decrease 
the energy consumption in the future. At the same time there are energy efficiency measures 
that give a good rate of return. The question this bachelor report discusses is, what energy 
efficiency measures are done in existing commercial buildings in Sweden and why?  The 
report concludes that there are a number of factors that affect the choice of measures, however 
the most occurring factor is profitability. The report also shows that real estate companies 
have a good estimation of the rate of return on different investments and the measures that are 
commonly used. In addition to that, the report also shows that there are strong believes among 
the Swedish real estate companies that they will reach the national goals in energy savings by 
the year 2020. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Jorden har krympt. Det finns en ökad medvetenhet om hur vi använder våra resurser. Ett 

aktuellt område är energianvändningen som påverkar omgivningen och vad som kan göras för 

att minimera den påverkan. Inom EU står bostads- och tjänstesektorn för mer än 40 % av den 

slutliga energianvändningen och den expanderar 1. Samtidigt finns en förhållandevis stor 

potential att minska energianvändningen inom vissa områden. EU kommissionen har satt upp 

en handlingsplan som syftar till att minska energiförbrukningen med 20 % fram till 20202 .  

I juni 2006 beslutade Sveriges riksdag om ett nytt mål för energieffektivisering i bebyggelsen. 

Energianvändningen för bostäder och lokaler skall minska.  Minskningen bör vara 20% till 2020 

och 50% till 2050 i förhållande till 1995 års förbrukning3 . Till följd av detta ställs det allt högre 

krav på byggnaders energianvändning.  

Utöver kraven har det också skapats incitament för att skapa ännu resurssnålare och 

miljövänligare byggnader genom olika miljöcertifieringar. Att anpassa en byggnad för att få 

någon typ av certifiering medför någon form av investeringskostnad. I teorin finns det dock en 

rad anledningar till att investeringskostnader av dessa slag skulle ge en god avkastning genom 

minskad resursförbrukning och högre hyresintäkter. Det finns dock få studier som bevisar 

dessa teorier och resultaten från dem är varierande, vilket leder till en osäkerhet om 

certifieringarnas lönsamhet.  

Det finns vissa indikationer på en grön hyrespremie4, men det som konkret går att bedöma 

idag är resursbesparingar, framförallt i form av energibesparingar. Av den anledningen är det 

relevant att se över hur korrekta dessa investeringsbedömningar är i slutändan. Vad säger 

bedömningarna, hur stämmer det överens med det verkliga resultatet och vilka investeringar 

är med säkerhet lönsamma.  

 

                                                             

1 Europaparlamentens och rådets direktiv 2002/91/EG   
2 EUs hemsida   
3 Regeringskansliets hemsida   
4 Bonde M. et al (2009)  
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1.2 Syftet 
Syftet med den  här kandidatuppsatsen är att studera vad för energieffektiviseringsåtgärder 

som görs i befintliga lokaler och varför de utförs.  

1.3 Avgränsning 
En investering i en fastighet kan ha flera positiva effekter. Avkastningen utgörs av driftnettot 

som i sin tur bestäms av driftbruttot minus drift och underhållskostnader5. Den här uppsatsen 

kommer inte att fördjupa sig i hur driftbruttot skulle kunna påverkas, exempelvis av en grön 

hyrespremie, utan bara den teoretiska ökningen som uppstår i driftnettot till följd av att 

driftkostnaderna minskar till följd av energieffektiviseringar. 

Utöver det så kommer uppsatsen undersöka energieffektivseringsåtgärder i redan befintliga 

lokaler, alltså inte nybyggnationer. Ur ett samhällsperspektiv så kan man hävda att det är 

fördelaktigt att göra undersökningen på befintliga fastigheter eftersom de utgör majoriteten 

av fastighetsmarknaden och således är det här de största energibesparingarna kan göras. 

Dessutom har det redan gjorts liknande studier inom bostadssektorn, så den här uppsatsen 

kommer att avgränsas till lokaler.  

1.4 Metod 
En kvalitativ studie har genomförts med utgångspunkt från tidigare studier inom området, för 

att skapa en helhetsbild av hur olika fastighetsägare av kommersiella lokaler ser på 

frågeställningen. Utifrån det insamlade materialet utfördes en kvantitativ studie i form av en 

enkät, för att skapa en högre validitet av informationen som den kvalitativa studien gav.  

1.4.1 Metodkritik 

Den kvantitativa studien var av relativt öppen form och hölls med fem olika företag. Även om 

både statliga och privata företag intervjuades, är det ingen garanti för att hela bilden av 

fastighetsföretags syn på energieffektiviseringar kommer med. Vissa perspektiv riskerar alltså 

ofrivilligt att falla bort. 

Både den kvalitativa och kvantitativa studien bygger på uppfattningar från anställda på 

företag som är ansvariga för drifts- och underhållsfrågor hos fastighetsföretag. Om studierna 

istället skulle rikta sig till ekonomichefer skulle resultatet kunna bli annorlunda. En sådan 

                                                             

5 Persson E.  et al (2008)  Kap 17 
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jämförelse skulle också kunna vara intressant, eftersom ekonomin ofta styr vad som 

prioriteras.  

Beroende på perspektiv, är energieffektiviseringsåtgärder endast en liten del av en större 

fråga. Även om en åtgärd bör göras ur ett ekonomiskt och miljömässigt besparingsperspektiv, 

kan det vara motsägelsefullt  mot ett investeringsperspektiv. Stänger vi av värmen i en lokal så 

minskas uppvärmningskostnaderna, vilket teoretiskt sätt ökar avkastningen. Men lokalen 

kommer förmodligen att stå tom, vilket minskar avkastningen betydligt mer. 

1.5 Fortsatt disposition 
Kapitel 2 beskriver värderingsteorier inom fastigheter och beräkningar för 

åtgärdsinvesteringar. Avslutningsvis beskriver den också en del om klassificering och storlek 

på olika driftskostnader för fastigheter i Sverige. 

Kapitel 3 beskriver tidigare empiriska studier inom liknande området. Inledningsvis ges en kort 

redogörelse om miljömål inom svensk fastighetspolitik, innan tidigare studier inom liknande 

områden presenteras.  

Kapitel 4 består av tre delar. Den första delen beskriver den insamlade informationen från den 

kvalitativa studien, medan den andra delen beskriver informationen från den kvantitativa. I 

den avslutande delen analyseras insamlad data. 

Kapitel 5 presenterar uppsatsens slutsats.   
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2 Fastighetsekonomiska teorier  

2.1 Avkastning och marknadsvärde  
Ur det ekonomiska perspektivet är fastigheten en ekonomisk resurs. Värdet för fastigheter 

brukar definieras som funktionen av potentiella framtida avkastningar och förräntningskrav6.  

• Värde= f(potentiella framtida avkastnings och förräntningskrav) 

Utifrån det här perspektivet finns det två vanliga sätt att värdera kommersiella fastigheter. 

Dels finns ortprismetoden som bygger på att jämföra utvalda nyckeltal med andra fastigheter, 

dels finns avkastningskalkylbaserade metoder som evighetskapitaliseringsmetoder och 

kassaflödesmetoder. Utöver det finns även produktionskostnadsmetoden, som innebär att en 

fastighet värderas utifrån vad den kostar att köpa och byggas, men den används inte i lika stor 

utsträckning. För värdering av kommersiella fastigheter torde nettokapitaliseringsmetoden 

globalt sett vara den mest använda7.  Metoden baseras på kvoten av ett framräknat driftnetto 

och fastighetens pris och ger nettokapitaliseringen, eller direktavkastningen med andra ord. 

(Skillnaden mellan begreppen nettokapitaliseringsfaktor och direktavkastning beror på hur 

driftnettot definieras) 

• Driftnettot/Pris = Direktavkastning,   Driftnetto/Direktavkastning = Marknadsvärde 

Gemensamt för både ortprismetoden och avkastningskalkylbaserade metoder är att 

driftnettot är en avgörande faktor.  Driftnettot är det som blir över efter att drifts- och 

underhållskostnader dragits bort från Driftbruttot, hyresintäkter inklusive andra löpande 

intäkter som kommer från objektet. 

• Driftnettot = Driftbruttot - Driftskostnader – Underhållskostnader 

I teorin bli direktavkastningen alltså större om Driftbruttot ökar eller om drifts- och 

underhålls- kostnaderna minskar, givet allt annat lika. Det samma gäller för marknadsvärdet. 

Det är dock viktigt att påpeka att det är fullt möjligt att driftnettot inte tillmäts en lika 

avgörande betydelse i praktiken som den ekonomiska teorin påvisar. Vid större 

marknadsförändringar under kortare perioder skulle exempelvis en investerare mer kunna se 

till värdeförändringen i fastigheten som marknaden skapar, det vill säga få avkastning på 

satsat kapital främst genom att sälja fastigheten för betydligt mer än vad den köptes för. I 

                                                             

6 Persson E. et al (2008) Kap 17 
7 Persson E. et al (2008) Kap 17 
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praktiken är det också fullt möjligt att underhållskostnaderna under en eller flera perioder är 

för låga. Med andra ord eftersätts underhållet för att få ut en högre avkastning från den 

aktuella fastigheten. 

2.2 Vanliga investeringskalkyler 

Payback metoden 

Pay off-metoden, även nämnd payback- och återbetalningsmetoden, berättar hur lång tid det 

tar för en investering att återbetala sig. Om återbetalningstiden är kortare än den accepterade 

återbetalningstiden är investeringen lönsam8. Ifall de periodiserade återbetalningarna är lika 

stora delas de med investeringen. Kvoten som fås är antalet perioder det krävs för att 

återbetala investeringen. 

• Återbetalning per period/Investeringkostnad = Antal återbetalningsperioder 

Payback metoden är tämligen enkel, men tar inte hänsyn till pengars förändrade värde över 

tiden, vilket gör den mindre användbar om det framräknade resultatet är på gränsen till 

acceptabelt eller inte. 

Nuvärdesmetoden 

Dagens penningvärde av framtida belopp benämns nuvärde9.  Nuvärdet tar hänsyn till hur 

långt fram i tiden beloppet in- eller utbetalas, och till vilken kalkylränta. Kalkylräntan beskriver 

avkastningskravet på investeringen.  Vanligtvis brukar kalkylräntan vara den riskfria räntan 

adderad med ett riskpåslag och inflationen. Det betyder att samma penningbelopp är värt 

mindre i framtiden än idag om kalkylräntan överstiger inflationen, vilket den bör göra om 

inflationen tas med i kalkylräntan. 

• Nuvärdet = Belopp år n * 1/(1+kalkylräntan)^n 

• Kalkylräntan = Riskfri ränta + riskpåslag + inflation 

Nuvärdesmetoden kan också användas på en serie lika stora framtida belopp och kallas då 

Nuvärdesumma. Fördelen med Nuvärdesmetoden är att den tar med pengars förändrade 

värde över tiden. 

                                                             

8 Berk J. & DeMarzo P. (2007)  
9  Berk J. & DeMarzo P. (2007)  
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Life Cycle Cost 
Life Cycle Cost, eller LCC som det förkortas, är inget som är specifikt för fastigheter men 

används av en del aktörer i Sverige. Det är en metod för att jämföra olika alternativ så att det 

sedan går att välja det alternativet som har lägst totala kostnader över hela livslängden. I 

’Räkna för livet, Handbok för Livscykelkostnader’10 definieras LCC som; 

• LCC = Grundinvestering + LCC energi + LCC underhåll + LCC övrigt - restvärde 

Det är det summerade nuvärdet av investeringen och nuvärdet av alla kostnader som uppstår 

under livscykeln som är förknippade med investeringen, minus restvärdet. En inköpt fläkt 

skulle exempelvis ha en investeringskostnad i form av köp och installation, en driftskostnad i 

form av el, en eventuell underhållskostnad om filter eller dylikt behöver bytas någon gång 

under dess livstid, och ett form av restvärde vid kalkylperiodens slut. Det jämförs sedan med 

konkurerande alternativs livscykelkostnader. Det kan både vara att jämföra  två konkurerande 

investeringsalternativ eller att jämföra investeringsalternativet med att inte göra något alls.  

• Två konkurerande investeringsalternativ 

LCC alternativ A = GrundinvesteringA + LCC energiA + LCC underhållA + LCC övrigtA – 

restvärdeA 

Jämför med : 

LCC alternativ B = GrundinvesteringB + LCC energiB + LCC underhållB + LCC övrigtB – 

restvärdeB 

• Investeringsalternativ jämfört med inget alternativ 

LCC alternativ C = GrundinvesteringC + LCC energiC + LCC underhållC + LCC övrigtC – 

restvärdeC 

Jämfört med: 

LCC alternativ GI (Göra Ingenting) = LCC energiGI + LCC underhållGI + LCC övrigtGI  

Teoretiskt sett är alltså LCC-kalkyl en form av nuvärdesberäkning som tar hänsyn till vissa 

specifika faktorer över en kalkylperiod som skall sträcka sig över produkten/investeringens 

livstid. Eftersom faktorerna kan variera mellan olika LCC-kalkyler och att det ur ett ekonomiskt 

perspektiv blir mindre intressant med väldigt långa kalkylperioder, dels på grund av minskat 

                                                             

10 Bångens L.  (2010) s. 7 
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ekonomiskt värde och dels på grund av ökad risk för att det är svårare att förutse faktorer 

längre in i framtiden, föredrar jag personligen att se LCC som ett koncept att kontrollera 

ekonomiska resurser. 

 LCC säger att en produkts hela livstid skall tas med i kalkylen, men i vissa fall ter det sig 

omöjligt att dra några ekonomiska slutsatser om exempelvis den sista fjärdedelen av en 

produkts livstid. Alltså är idén att ta med en produkts hela livslängd inte väsentlig för att nå 

fram till ett ekonomiskt resultat, utan endast delen av produktens livslängd som påverkar 

resultatet med en viss given säkerhet. I praktiken bör det alltså bli det som påverkar ekonomin 

som kommer användas. Ur mitt perspektiv blir skillnaden mot investeringskalkylering liten och 

jag upplever att LCC snarare handlar om att sätta ett fokus på vissa faktorer som i framtiden 

kommer att ha betydande ekonomisk konsekvenser, än att ta med en produkts hela livscykel.  

ISO15686 standard är också inne på liknande spår med sin vaga definition av LCC11 ; a 

technique which enables comparative cost assessments to be made over a specified period of 

time, taking into account all relevant economic factors both in terms of initial costs and future 

operational costs. 

2.4 Investeringar i fastigheter 
Inom ramen för de ekonomiska teorierna som har presenterats finns det två anledningar att 

investera i en fastighet; antingen för att höja marknadsvärdet eller att höja 

direktavkastningen. Båda faktorerna är starkt kopplade till driftnettot och en fastighets 

ekonomiska värde är direkt kopplat till det. Förenklas sambanden i 2.1 leder ett ökat 

driftnetto till ett ökat ekonomiskt värde för en fastighet. Med det som bakgrund finns det två 

sätt att öka det ekonomiska värdet. Dels genom att öka driftbruttot, som nästintill är 

detsamma som att öka hyran, och dels genom att minska drifts- och underhållskostnader.  

Drifts- och underhållskostnader kan klassificeras på olika sätt. I en uppsats som behandlar drift 

och underhållskostnader skriver Kristian Isberg om klassificering och kostnadsfördelning. En 

djupare klassificering än drifts och underhållkostnader finns och en kostnadsfördelning över 

dem görs12. Med en viss avvikelse i materialet så är kategorin Mediaförsörjning, respektive 

Mediaförsörjning och Fastighetsskötsel, de klart största kostnadsposterna13. Mediaförsörjning 

består av kategorierna Värmeenergi, Elenergi och Vattenförbrukning. Energiförbrukning i 

                                                             

11Glucha P. & Baumann H. (2004)  
12 Isberg K. (2010) s. 38  
13 Isberg K. (2010) s. 55 
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fastigheter är alltså en viktig kostnadspost. Minskas således energiförbrukningen, ökar 

driftnettot och fastighetens ekonomiska värde stiger.  

Utanför ramen för de ekonomiska teorierna som har presenterats finns det en rad 

anledningar att investera i en fastighet. Byggnadstekniskt kan det röra sig om att klimatskalet 

börjar bli så gammalt att risken för att det skadas blivit så stor att det behöver underhållas 

eller bytas ut. Det kan också röra sig om att byggnadens standard och material är för dålig för 

att möta nya krav på boende och miljö. I den här uppsatsen kommer de faktorerna att 

behandlas som bidragande faktorer till att investeringar görs för att minska 

energiförbrukningen i fastigheter. Exempelvis måste kanske ventilationen i en fastighet bytas 

ut inom en snar framtid. Vad för inverkan har den faktorn när fastighetsägaren investerar i en 

ny energieffektivt ventilationssystem. 
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3 Befintlig forskning 

3.1 Investeringar 
Som tidigare nämnts går det att öka en fastighets ekonomiska värde genom att öka 

driftbruttot eller minska drifts- och underhållskostnaderna, givet allt annat lika. I en uppsats 

om investerares syn på miljöcertifierade fastigheter, skriver Fröberg och Reutersköld om flera 

studier som visar på att driftnettot är högre för miljöklassade byggnader än för icke 

miljöklassade byggnader14.  Det som dock inte är säkerställt är utifall detta kommer från en 

ökad betalningsvilja från hyresgäster, från minskade vakanser eller om det kommer från 

minskade drifts- och underhållskostnader. Även om en hel del befintlig forskning stödjer tesen 

om att det finns en grön hyrespremie, alltså att en miljöcertifiering skulle öka driftnettot, är 

den enda faktiska påverkan vi i dagsläget kan påvisa är att miljöklassade byggnader har lägre 

drifts – och underhållskostnader 15. 

 I en rapport om miljöcertifieringssystem, listar och beskriver Bonde m.fl. relativt ingående 

deras värderingssystem, skillnader mellan dem och belyser vissa intressanta frågeställningar. I 

slutsatsen konstateras att miljöcertifierade byggnader har fått större uppmärksamhet under 

senare åren och att det uppenbart finns stora miljövinster att göra på detta område. Det finns 

dock en rad problem när fastighetsmarknaden skall bedöma en byggnads miljöprestanda ur 

ett ekonomiskt perspektiv 16. Olika miljöcertifieringssystem är svåra att jämföra och de 

empiriska studierna om gröna hyrespremier från miljöcertifieringar är inte säkerställda. Det 

finns alltså en rad teorier om varför miljöcertifiering är en fördelaktig investering genom att 

de skapar en grön hyrespremie, men det enda som kan säkerställas är att de ger minskade 

drifts – och underhållskostnader. Frågan blir då om det är miljöcertifieringarna som är 

fördelaktiga eller om det är investeringarna i minskade drifts – och underhållskostnader.  

3.2 Dagens energipolitik 
I propositionen ’En uthållig energiförsörjning’17, sammanfattas svenska energipolitiska mål: 

’Den svenska energipolitikens mål är att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och annan 

energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor. Energipolitiken skall skapa villkoren för 

                                                             

14 Reuterskiöld A. & Fröberg L. 2010  
15 Bonde et al (2009)  
16 Bonde et al (2009)  
17 Regeringens proposition 1996/97:84  sid 7 
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en effektiv energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg 

negativ påverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta omställningen till ett ekologiskt 

uthålligt samhälle. Härigenom främjas en god ekonomisk och social utveckling i Sverige.’ 

Det handlar alltså om säkerhet i flera aspekter. Leveranssäkerhet i dag och i framtiden, 

säkerhet för att priserna skall hålla en rimlig utveckling, och säkerhet för att miljöpåverkan 

inte blir för stor. Inom EU står bostads- och tjänstesektorn för mer än 40 % av den slutliga 

energianvändningen och den expanderar  18. Det har konstaterats att det finns en potential för 

fastigheter att skapa stora miljövinster, men även de andra målen kan få en betydande 

påverkan från energieffektivisering hos fastigheter. I och med EU direktiv om effektiv 

slutanvändning av energi och om energitjänster19, krävs det nu av EU:s medlemsländer att dra 

upp nationella handlingsplaner för energianvändning.   

 I juni 2006 beslutade Sveriges riksdag om ett nytt mål för energieffektivisering i bebyggelsen. 

Energianvändningen för bostäder och lokaler skall minska.  Minskningen bör vara 20% till 2020 

och 50% till 2050 i förhållande till 1995 års förbrukning20 till följd ställs det allt högre krav på 

byggnaders energianvändning.  

3.3 Energibesparande investeringar 

3.3.1Kategorisering  

Det finns en stor potential till energibesparingar i befintligt fatighetsbestånd. I en rapport om 

energieffektivisering vid renovering av rekordårens flerbostadshus, skriver Berggren B. m fl. 

om energieffektiviseringspotential  inom ”rekordårens” flerbostadshus som byggdes 1960-

197521. Där kategoriseras energiåtgärder enligt fyra huvudkategorier;  

• Begränsning av värmeförlust, vilket innebär en åtgärd i klimatskalet som exempelvis 

tilläggsisolering. 

• Energiåtervinning, vilket innebär värmeöverföring av från och tilluft, som exempelvis 

FTX-ventilation, samt spillvattenåtervinning. 

• Begränsning av energitillförsel, vilket innebär styrsystem av energiförbrukning, som 

exempelvis snålspolande armaturer, rörelsestyrd belysning, individuell 

mätning/debitering av varmvatten. 

• Lokal energiproduktion, som exempelvis solvärme, solel och bergvärmepump. 

                                                             

18 Europaparlamentes och rådets direktiv 2002/91/EG   
19 Europaparlamentes och rådets direktiv 2006/32/EG    
20 Regerinskansliets hemsida  
21 Berggren B. et al (2008)  
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I definitionen som används i den här uppsatsen är den fjärde kategorin egentligen ingen 

energibesparingsåtgärd. Däremot kommer den kategoriseras som 

energieffektiviseringsåtgärd. Även om inte mindre energi används så leder den skapade 

energin till en minskad energiförbrukning från alternativ uppvärmning, där både kol-, 

kärnkraft och fossila bränslen används ibland, vilket gör att kategori till stor del är i linje med 

den svenska energipolitikens mål; leverans-, pris- och miljömässig säkerhet. Kategorin skulle 

kunna specificeras under energiproduktionseffektiviseringsåtgärd, medan de andra tre 

kategorierna skulle kunna kategoriseras som energiförbruknings-effektiviseringsåtgärd. Nu 

används istället energieffektiviseringsåtgärd som paraplyterm för alla fyra åtgärder och 

energibesparingstågärder för de tre första åtgärderna, alltså alla utom lokal energiproduktion.  

3.3.2 Paketlösningar 

Paketlösningar innebär att flera olika åtgärder vägs samman vid en bedömning. Istället för att 

se investeringarnas lönsamhet var för sig lägger man ihop dem till en bedömning. Rent 

matematiskt läggs alla kostnadsposter ihop och jämförs med den framtida energibesparingen 

och räknar ut lönsamheten därefter. Den totala avkastningen jämförs sedan mot ett 

avkastningskrav. Genom att lägga samman samtliga identifierade åtgärder i ett paket, får man 

med sig satsningar, som på egen hand hade varit olönsamma22. Med andra ord så gör 

paketlösningar att åtgärder som inte uppfyller avkastningskravet kan vara med i investeringen 

så länge alla åtgärder tillsammans har en internränta som är högre än avkastningskravet. Det 

inkluderas alltså både lönsamma och olönsamma lösningar i paketet. 

3.3.3  Fastighetsägarnas syn 

I en artikel om incitament för att förbättra energieffektiviseringen vid renovering av stora 

bostadsområden, skriver Högberg L. m.fl. om olika fastighetsbolags inställning till 

energieffektiviseringar av bostäder. Artikeln visar att det finns en splittrad syn 

blandfastighetsföretag om vilka åtgärder som är lönsamma och kategoriserar deras agerande 

enligt följande23: 

• Strikt maximerande företag (The Strict Profit Maximizing Company, förkortat SPMC). 

Dessa företag gör energibesparingsåtgärder om avkastningen från åtgärden förväntas 

bli högre än avkastningen från andra investeringsalternativ. 

                                                             

22 BELOKs Hemsida 1  
23 Högberg L. at el (2009)  
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• Det “lilla extra” företaget (The Little Extra Company, förkortat LEC). Dessa företag gör 

alla de investeringar som SPMC företag. Vid renovering kan en del av kostnaden för 

energibesparingsåtgärder räknas som renoveringskostnad på grund av att en viss 

kostnad hade uppstått vare sig åtgärden utförts eller inte. Dessutom är de öppnare 

för paketlösningar.  

• Det policy-ledda Ambitiösa företaget (The Policy Led Ambitious Company, förkortat 

PLAC).  Dessa företag ger energibesparingar en hög prioritet och ser dem som något 

viktigt i sig. De genomför åtgärder som bedöms lönsamma och är öppna för 

paketlösningar. Eftersom fokus på energibesparingar sätts av ledningen för företaget 

kan också energibesparingsåtgärder genomföras som inte kan visas vara lönsamma. 

• Det administrativt ledda ambitiösa företaget (The Administration Led Ambitious 

Company, förkortat ALAC). Dessa företag genomför samma åtgärder som PLAC. 

Skillnaden är att idéerna (kanske) har funnits i organisationen en längre tid, vilket 

innebär att de kanske också haft tid att integrera arbetat i planeringsprocessen för 

renovering. 

 Med en viss generalisering hävdar jag att de två övre kategorierna handlar om avkastning, 

medan det handlar om att göra något viktigt, till en rimlig kostnad, för de två nedre 

kategorierna. Ur det perspektivet räcker det inte med policyåtgärder som incitament för att 

förändra de två övre kategorierna, utan även ekonomiska incitament. Det är också ett faktum 

som artikeln kommer fram till. En annan faktor är att många fastighetsföretag som 

intervjuades trodde de fanns många åtgärder som eventuellt var lönsamma, men det fanns en 

stor osäkerhet kring deras lönsamhet. Bilden som kom fram var att storskaliga 

energirelaterade investeringar inte kunde visas vara lönsamma, utan ledde till andra 

argument varför de skulle genomföras, som exempelvis att bidra till att de nationella målen 

nås. Om det stämmer så krävs som tidigare nämnt ekonomiska incitament för att attrahera de 

två övre kategorierna.  

Av samma anledning tar artikeln upp att det är viktigt med en större kvantitativ studie för att 

se hur fördelningen av företagen är mellan kategorierna. Finns de väldigt få av de två övre 

kategorierna så är kanske inte ekonomiska incitament lika betydelsefullt för att nå de 

nationella målen. Är de däremot dominerande så kommer det krävas en ekonomisk insats för 

att målen skall nås.      

En annan intressant fråga som slutsatsen i artikeln belyser är hur vinst i investeringarna 

beräknas. Sammanfattningsvis sägs att det inte är enkelt och att en hel del antaganden måste 

göras, vilket innebär att det kan avvika i lönsamhetsberäkningarna. Detta kommer ifrån 

svårigheten att avgöra framtida kostnader, som exempelvis energipriser, eller felaktiga 

antaganden om vad för internränta som krävs på investeringen. 
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3.4 Lönsamhetsbedömningar – Pågående projekt 
BELOK, Beställargruppen Lokaler, har startat upp ett projekt för att nå energimålen för 

svenska byggnadsbeståndet på 20% fram till år 2020, och 50% fram till år 2050.  Detta projekt 

kallas Totalprojekt och går ut på att göra bedömningar av energibesparingsåtgärder i 

befintliga lokaler. Det bygger på att efter ett visst avkastningskrav optimera 

energibesparingsåtgärder i en paketlösning som motsvarar avkastningskravet.  Totalprojekt är 

indelat i tre etapper.   

• I etapp ett görs en analys av fastigheten för att hitta alla de energibesparingar som är 

möjliga att genomföra tillsammans. 

• I etapp två genomförs de åtgärder som bestämts och som tillsammans är ekonomiskt 

lönsamma enligt beräkningar i Internränteverktyget. 

• I etapp tre görs en uppföljning av utfallet genom månatliga mätningar av 

energiförbrukningen i fastigheten under ett år.  

I en kort rapport beskriver Abel E. om lönsamhetsmodellen för Beloks totalprojekt24. I grunden 

bygger den på annuitetsmetoden som tar i beaktning byggnadselementens livslängd, 

avkastningskrav och energiprisutveckling. Modellen bygger alltså på samma principer som en 

LCC-kalkyl, och även om det inte är samma samband som används är annuitetsmetoden och 

nuvärdesmetoden lika. 

Lönsamhetsmodellen presenterar alla åtgärdsalternativ i en lista, där det anges deras 

investeringskostnad och besparing. Utöver det kan resultatet även presenteras i grafisk form, 

där olika avkastningskrav anges tillsammans med en funktion som beskriver åtgärdsförslagens 

ekonomiska effekter. Om funktionen, det röda sträcket i figur F.3.4.1, ligger över det aktuella 

avkastningskravet, de blå strecken, är investeringen lönsam.  

                                                             

24 BELOKs hemsida 2   
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Figur F.3.41: En graf över en ”paketlösning”. De blå pilarna anger avkastning medan den röda 

linjen anger avkastningen för paketlösningen som helhet och dess olika delar. 

Bland BELOKs Totalprojekt har nått etapp 3. Projektet startades på Fastighets AB Brostadens 

fastighet Getholmen 3 och finns åter dokumenterat på BELOKS hemsida (www.belok.se). I en 

av dessa rapporter, Getholmen - Ett genomfört Totalprojekt, sammanfattas projektet25. Etapp 

ett startades upp under hösten 2007 och etapp två (ombyggnaden) genomfördes under 2008. 

Under 2009 började mätningar göras för att se till vad för effekter åtgärderna hade och mars 

2010 presenterades den ovan nämnda rapporten.  

Etapp1: Kravet från Brostaden på projektet var 7% internränta. Till det gjordes ett antagande 

om att energipriserna kommer stiga 2% över konsumentprisindex. Åtgärderna som föreslogs 

gav också en beräknad internränta på 7%.  

Etapp2: Kostnadsutfallet under etapp två avvek från det beräknade. Istället för 5.325 kkr som 

beräknat blev den verkliga kostnaden 3.920 kkr, alltså runt 25 procent lägre. I rapporten 

påpekas att det dels kan bero på konjunkturnedgången och dels på att Totalprojekts 

kostnadsberäkningar i överlag verkar ligga i överkant.  

                                                             

25 BELOKs hemsida 3  
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Etapp3: Energiförbrukningen under det första året efter ombyggnaden blev betydligt lägre än 

beräknat. Med andra ord, besparingen blev större. Fyra stycken anledningar identifierades.  

• Zon 2, en stor del av byggnaden på 41%, var inte uthyrd. Detta minskade 

energibehovet för hyresgästen (eftersom det inte fanns någon), det minskade 

energibehovet för ventilationen, men en ökning i värmebehov för avsaknad av 

utvecklad internvärme. 

• I zon 3, en stor del 37% av byggnaden, fanns en obalans mellan till- och 

frånluftsflöden. Eftersom detta inte uppmärksammats under etapp 1 har det inte 

åtgärdas och inneburit att byggnaden ”läckt” värme. 

• I övervåningen har framledningstemperaturen i radiatorsystemet behövt ökas på 

grund  av att taklanterniner visade sig ge rätt stora värmeförluster. 

• Det visade sig att värmeisoleringen för en del av taket inte kunde genomföras, vilket 

gav ett ökat värmebehov jämfört med vad som antogs i beräkningarna under etapp 1.  

Beräkngar gjordes under det första året och dessa visade på en betydligt större besparing på 

13 procent, än den 7 procentiga besparingen som uppskattades i etapp 1. I en graf (sid 8 i 

rapporten) beskrivs den beräknade lönsamhetsfunktionen i etapp 1 jämfört med olika 

kalkylräntekrav. Detta jämförs också med ”den verkliga lönsamheten” på 13 procent, som ses 

i figur F3.4.2. Här är det viktigt att inse att det rör sig om en framräknad lönsamhet baserad på 

driftsbesparingar under ett år. Det enda ”verkliga” är alltså besparingarna under ett år. 

 

Figur F3.42: Beräknad lönsamhet jämfört med verklig lönsamhet i BELOKs paketlösning. 

Lönsamhetsmodellen anpassades till de fyra avvikande faktorerna som konstaterades. Detta 

medförde att modellen visade upp ett mycket likt resultat mot verkligheten, som kan ses i 
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figur F3.4.3. Den avvikande faktorn var framförallt en högre värmeförbrukning än beräknat, 

men även en mindre åtgång av fastighetsel och hyresgästel. 

 

Figur F3.43: Förbrukning i fastigheten före åtgärder och efter åtgärder inklusive modellens 

beräkning. 

Avslutningsvis diskuteras ett par slutsatser. Den första är att energibesparingarna går att 

beräkna, men att de i det här fallet blir betydligt lägre än det framräknade värdet. Den andra 

är att lönsamhetsmodellen i sig är tillförlitlig, men att den kan påverkas av okända eller 

felaktiga ingångsvariabler. Den tredje är att de åtgärder som hade bäst ekonomisk effekt, 

högst avkastning, var åtgärder i det tekniska installationssystemet. 

Som en liten fotnot går det att reflektera över problematiken. Avvikelserna i värme som beror 

på byggnadstekniska faktorer, bör kunna upptäckas genom mätningar och åtgärdas, eller kan 

åtminstone tas med i modellen för att undvika en betydande avvikelse. Avvikelserna i 

hyresgästelen blir dock betydligt svårare att förutsäga. Utöver det blir resultatet det omvända. 

Mindre hyresgästel ger en högre internränta på åtgärden, men det ger en minskad hyresintäkt 

som innebär ett minskat driftnetto, vilket inte är bra ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv, 

även om det är lönsammare enligt modellen. 
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4. Det empiriska materialet 

4.1 Kvalitativa delen – Intervjuerna 
Fem stycken intervjuer genomfördes hos fem olika fastighetsföretag. Företagen valdes ut med 

kriteriet att hitta ett spann av olika avkastningskrav på energirelaterade investeringar.  Tre av 

företagen som intervjuades var börsnoterade och två var statligt ägda. Tesen var inledningsvis 

att statligt ägda företag skulle ha ett lägre avkastningskrav för att på så sätt ha ett mer 

långsiktigt perspektiv och en möjlighet att uppfylla de nationella klimatmålen.  Tesen stämde 

endast till viss del. De börsnoterade företagen benämns nedanför A, B och C, medan de 

statligt ägda benämns D och E. Se tabell T4.11 nedan för styrning, värderingsmetod och 

avkastningskrav för de olika företagen. 

Företag Styrning Värderingsmetod Uppskattat avkastningskrav 

A Börsnoterat Pay-off 20% 

B Börsnoterat Nuvärde 10% 

C Börsnoterat Pay-off & Nuvärde 7% 

D Staten Nuvärde* 8% 

E Staten Nuvärde* 7% 

Tabell T4.11: En beskrivning av företagens styrning, värderingsmetod vid energiåtgärder och deras uppskattade 

avkastningskrav vid dessa investeringar.  *Dessa företag använde LCC-kalkyler som baserades på nuvärdes-

metoden. 

4.1.1 Företagen  

Samtliga fem företag som intervjuades var väletablerade på den svenska marknaden. 

Personerna på företagen arbetade med energirelaterade driftsfrågor över delar eller hela av 

företagets fastighetsbestånd. Nedan ges en kort beskrivning om företagen, deras verksamhet 

och deras mål. 

Företag A  

Är börsnoterat och arbetar aktivt med förvaltning och förädling. Deras övergripande mål är 

bland annat att ge en totalavkastning som är den bästa bland fastighetsbolagen på 
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Stockholmsbörsen.  De skall också vara bland de främsta svenska fastighetsbolagen i fråga om 

räntabilitet. Intervjuade personer på företag A var Mikael Wester och Jonas Markström26. 

Företag B 

Är ett dotterbolag i en svensk fastighetskoncern. De arbetar uteslutande med kommersiella 

fastigheter. Deras långsiktiga ekonomiska mål är en årlig ökning av förvaltningsresultatet på 

10 procent. Intervjuad person på företag B var Tomas Lenander27. 

Företag C 

Är ett börsnoterat företag. Ett av deras finansiella konkreta mål är att  driftöverskottet ska öka 

med 10 procent per år. Företaget arbetar aktivt med förvaltning och förädling. Intervjuad 

person på företag C var Olof Johansson28. 

Företag D 

Bolaget ägs av en statlig organisation som har till uppgift att förvalta ekonomiska medel. 

Deras övergripande mål är finansiellt och kopplat till ägarnas krav på avkastning. 

Totalavkastningen, alltså aktiens utdelning och värdeökning, skall vara en halv procentenhet 

höge än de börsnoterade fastighetsbolagen i genomsnitt, vilket varit 8,6 procent för företag D 

igenomsnitt den senaste tioårsperioden.  Därutöver finns mål inom andra områden för 

verksamheten, definierade på både kort och lång sikt. Intervjuad person på företag D var 

Lennart Lifvenhjelm29. 

Företag E 

Är ägt av svenska staten. Det har flera övergripande mål som är konkreta. Ett av dem anger 

energiförbrukning för deras fastigheter medan ett annat anger det årliga avkastningskravet 

från verksamheten, som är 4 procentenheter plus en summa som motsvarar den femåriga 

statsobligationens ränta.  Intervjuad person på företag E var Peter Westhammar30. 

                                                             

26 Mikael Wester och Jonas Markström 
27 Tomas Lenander 
28 Olof Johansson 
29 Lennart Lifvenhjelm 
30 Peter Westhammar 
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4.1.2 Likheter 

Företagen skilde sig i storlek, men samtliga var väl etablerade på fastighetsmarknaden. 

Företag C  var det minsta av de tillfrågade företagen, med hade ändå en sammanlagd yta på 

över 70 000 kvadratmeter. Samtliga företag hade också miljömål som kunde relateras till 

energifrågor, även om de var skillnad mellan hur utarbetade och konkreta de var. 

Synen på vilka åtgärder som utfördes i fastigheter var också liknande mellan företagen. De 

åtgärder som utförs varierar främst efter fastigheters energieffektiviseringspotential. Det finns 

alltså en kunskap om vilken ekonomisk effekt specifika energieffektiviseringsåtgärder har.  

Även om företagen ahr svårt att säga varje åtgärds exakta internränta eller pay-off tid, är 

uppfattningen att det går att uppskatta relativt bra baserat på teoretiska modeller och 

tidigare uppföljda projekt där driftskostnaderna har förbättrats väsentligt.  Detta gällde även 

för större investeringar med längre återbetalningstider bland de företag som genomförde 

dessa. 

En annan faktor som påverkade bedömningarna av åtgärderna var potentiella hyresgästers 

krav. Om en åtgärd hade en lägre uppskattad internränta än de generella avkastningskraven 

som låg på dessa investeringar, kunde de ändå genomföras om kunden efterfrågade det. Vad 

detta berodde på utreddes aldrig, men en del spekulationer om minskade vakanser eller en 

ökad betalningsvilja hos potentiella hyresgäster kom upp under flera av intervjuerna.  

Vissa åtgärder ansågs genomgående vara lönsamma. Vissa energibegränsande åtgärder 

uppfattades alltid som lönsamma och utfördes allt eftersom fastighetsbeståndet sågs över.   

4.1.3 Värderingsmetoder 

Bland de börsnoterade bolagen användes olika former av värderingsmetoder. Företag A 

använde uteslutande Pay-off  tid för att bedöma sina investeringar, som vanligen återbetalde 

sig på tre till fem år. Företag C använde sig också av Pay-off metoden, men endast i inledande 

skeden för att sedan gå över till nuvärdesmetoden för de aktuella investeringarna. 

Företag B använde nuvärdesmetoden, medan företag D och E använde sig av LCC-kalkyler. 

Deras LCC-kalkyler tog med hela objektens livslängd i den utsträckning det var möjligt, men för 

åtgärder med väldigt långa livslängder begränsade de kalkylperioden. Inom företag D hade 

LCC också börjat tillämpas på ett aningen annorlunda sätt. Livscykel var anknuten till 

funktionaliteten av objektet, inte till objektet själv. Istället för att räkna ihop en produkts  

installationskostnad, drifts- och underhållskostnad och avvecklingskostnad, så räknades den 
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föregående produktens avvecklingskostnad ihop med den nya produktens 

installationskostnad och drifts- och underhållskostnad, som beskrivs i figur F4.12 nedan. På 

det sättet blir bedömningen av avvecklingskostnaden mer korrekt, eftersom 

avvecklingskostnaden är enklare att uppskatta korrekt idag, än vid kalkylperiodens slut. 

 

Figur F4.12: Figuren visar LCC-kalkyl i teori (övre bilden) och i praktik (nedre bilden). Strecken avgränsar varje 

kalkylperiod. 

Företag A var det enda som enbart använde pay-off metoden samtidigt som de var ett av de 

företag som oftare utförde mindre åtgärder, vilka ofta handlade om kontrollera eller begränsa 

energitillförseln.  Samtidigt utförde de även åtgärder i klimatskalet som visade återbetalade 

sig relativt snabbt, som fönstertätning och takisolering. En annan markant skillnad mellan A 

och de övriga företagen var att de var väldigt tydliga med att energiåtgärden skulle skapa 

kundnytta och definitivt inte fick skapa oförutsedda problem för kunden. Om det fanns ett 

behov av att installera ett nytt installationssystem kunde det finnas en viss förståelse hos 

kunden när det trimmades in, men om det plötsligt blev olustigt kallt på vintern för att spara 

värme så var den insparade förtjänsten liten jämfört med den potentiella risken att behöva 

leta upp en ny kund.  
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4.1.4 Avkastningskrav 

Tesen var inledningsvis att avkastningskravet för energirelaterade investeringar skulle skilja sig 

beroende på om företagen var statligt ägda eller börsnoterade. I figuren F4.13 visas resultaten 

av intervjuerna som delvis stämmer överens med tesen, där företag C och D avvek i frågan. 

Under intervjuerna med C och D kom ingen förklaring till det fram. 

 

Figur F4.13: De intervjuade företagens avkastningskrav på sin energieffektiviseringsåtgärder.  

 

Utöver kravet från C stämmer avkastningskraven in på tesen.  Det skall dock påpekas att 

avkastningskraven skall ses som riktlinjer eftersom andra faktorer spelar in. Vid renoveringar 

eller hyresgästanpassningar i samband med en energiåtgärd, kunde en del av investeringens 

kostnad dras bort och istället tas upp som hyresgästanpassning eller renovering, beroende på 

vad åtgärden medförde. Alternativt så bokfördes kostnaden som investering för 

energiåtgärder och så kundes ett lägre avkastningskrav accepteras. Företeelsen finns hos 

samtliga företag. Företag A kunde också tänka sig att sänka sitt avkastningskrav betydligt mer 

än de övriga företagen. Anledningen utreddes aldrig, men en högst möjligt orsak är att de 

hade ett betydligt högre avkastningskrav från början. 

Avkastningskraven ligger relativt nära kraven för företagens uppställda ekonomiska mål med 

undantag för C som ligger ett par procentenheter under. Det är också svårt att uttala sig om 

företag A som inte har någon siffra för sin målsättning, utöver att ge en högre totalavkastning 

än sina konkurrenter. 

4.1.5 Åtgärderna 

Vilka åtgärder som utfördes skiljde sig mellan företagen.  Den enskilt största faktorn som var 

generellt tillämpbar var avkastningskravet.  Viktigt att påpeka är att fastighetsanknutna 
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faktorer som är individuella för varje fastighet hade möjligtvis en lika stor eller större 

betydelse.  

Företagen uppskattade internräntan för de olika åtgärderna relativt lika. Nedan följer en kort 

redogörelse för företagens syn på energibegränsande, energiåtervinnande och 

värmeförlustbegränsande åtgärder. 

• För energibegränsande åtgärder var uppfattningen i stort sett helt lika och att de gav 

normalt sett en hög avkastning. Dessa åtgärder utfördes oftast av samtliga företag där 

möjlighet fanns. 

• För energiåtervinnande åtgärder, där ett stort fokus låg på ventilation bland samtliga 

företag, fanns en splittring i uppfattning om vad som var lönsamt. Till viss del kan det 

förklaras med att de olika avkastningskraven hos företagen, men Företag C som hade 

ett lågt avkastningskrav agerade betydligt mer likt Företag A än företag E, även om E 

hade samma avkastningskrav som C.   Nedan följer en kort redogörelse om företagens 

syn vid olika tänkbara scenarion när ventilation skall bytas ut. Detta finns även angivet 

i Bilaga 1. 

o Vid renovering var i stort sett alla överens om att gammal armatur skulle bytas ut 

mot ny.  

o Vid mycket gammal armatur ansåg företag A, B och D att det ibland kunde vara 

lönsamt att byta ut den för att möjliggöra en bättre energistyrning. Företag E 

ansåg att det oftast var lönsamt, medan företag C ansåg att det sällan var 

lönsamt. 

o Vid Hyresgästanpassning var det företag E som oftast genomförde åtgärden.  

Resterande företag utförde den endast då det även fanns behov av renovering 

eller om ventilationen var mycket gammal.  

• För värmeförlustbegränsning, genom tätning och isolering av klimatskalet var 

resonemangen liknande. Vid en omfattande renovering anpassades fasaden för att 

minska värmeförlusten. Företag E var det enda företaget som kunde tänka sig att 

utföra omfattande fasadåtgärder endast för att minska energiförlusten, och de var 

osäkra huruvida det var lönsamt på egen hand. Det fanns dock en hel del små 

åtgärder i klimatskalet som flera företag utförde och hade en relativt kort 

återbetalningstid. Dessa utförde alla företag och rörde tätning av dörrar och fönster, 

samt takisolering hos fastigheter där detta saknades. 

4.2 Kvantitativa delen – enkäten 
I den kvantitativa studien skickades förfrågningar ut till 25 företag. 13 av företagen svarade. 

12 av företagens fastighetsbestånd bestod av 76 procent eller fler av lokaler och 1 med 

mindre än 10 procent lokaler. Det är dessa 12 företag som kommer att analyseras nedan, 

eftersom syftet med studien var att bedöma energirelaterade investeringar i lokaler. Nedan är 
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en sammanfattning av svaren från enkäten. För en helhetsbild av svaren och frågorna se 

bilaga 2. 

Styrelsens Målsättning 

• Samtliga styrelser har fastslagit tydliga energimål för de tillfrågade föetagen. 8 av 12 

svarande ansåg att påståendet stämde bra, 3 ganska bra och 1 varken bra eller dåligt.  

Natinella Miljömål 

• De flesta företag trodde att de skulle nå de uppsatta miljömålen till år 2020. 10 av 11 

svaranden ansåg att det stämde bra och 1 svaranden ansåg att det stämde ganska bra. 

• Endast ett fåtal trodde att de skulle nå de uppsatta miljömålen år 2050. 2 av 12 

svarande ansåg att de stämde bra, medan majoriteten inte visste. 

• Det fanns en skepticism mot framtida subventioneringar av energirelaterade 

investeringsåtgärder. 1 av 11 trodde att de skulle subventioneras, medan 4 trodde att 

det kanske skulle subventioneras. Majoriteten, 6 av 11, trodde dock inte att det skulle 

ske. 

• 7 av 10 svaranden ansåg att de skulle utföra fler åtgärder om energirelaterade 

investeringar skulle subventioneras (med 25 procent enligt frågan). 

Energipriser 

• 9 av 11 svaranden trodde att energipriset skulle stiga 2 till 4 procent mer än 

inflationen.  

• 10 av 11 tillfrågade sade att de skulle utföra fler energibesparingsåtgärder om 

energipriset fördubblades.   

Investeringar 

• 9 av 12 svaranden hade en normal återbetalningstid på sina investeringar på 3 till 5 år. 

1 svarande hade en återbetalningstid på 1 till 2 år och 2 av svaranden hade en 

återbetalningstid på över 10 år. 

• Bland de bakomliggande faktorer som var viktiga vid energirelaterade investeringar 

vägde faktorerna in i följande ordning; företagets ekonomi, miljöfrågan i sig och 

hyresgästens krav. De två förstnämnda ansågs nästintill lika viktiga. Se Bilaga 2 för ett 

diagram.  

• Samtliga tillfrågade företag ansåg att det fanns faktorer som medförde att en 

energirelaterad investeringsåtgärd kunde genomföras även om den hade en lägre 

avkastning än vanligt. Om den utfördes i samband med renovering, eller om den 

utfördes för att nå uppsatta miljömål, eller om den utfördes för att få en 

miljöcertifiering, var samtliga svaranden överens om att den kunde få en lägre 

avkastning.  De flesta, men inte alla, ansåg att avkastningen kunde vara lägre om den 

efterfrågades av hyresgästen. 
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Värderingsmetoder 

• Värderingsmetoderna klassificerades som formella, som nuvärdesmetoder eller 

kassaflödes-metoder, enklare, som pay-off och återbetalningstid, samt tumregler, 

alltså uppskattningar från tidigare erfarenheter. Samtliga svaranden använde sig av 

pay-off metoder. De flesta använde sig även av mer formella metoder, men det skiljde 

på hur ofta de tillämpades. Vid påståendet om att de använde tumregler svarade 

nästan alla att det stämde ganska bra. 

Åtgärder 

• Samtliga svaranden utförde mindre energibesparingsåtgärder som 

energibegränsningar. Mer omfattande åtgärder, som energiåtervinning i form av 

ventilationsbyten utfördes också vanligtvis, men i en mer begränsad omfattning. 

Åtgärder i klimatskalet var mindre vanliga och lokal energiproduktion var ovanligast. 

Se bilaga 2 för ett diagram. 

• Samtliga svaranden tyckte sig ha en bra uppfattning om avkastningen från de olika 

investeringsalternativen. Den som uppfattades som enklast att bedöma var mindre 

åtgärder medan det som uppfattades svårast att bedöma var åtgärder i klimatskalet. 

Lönsamhet 

• För påståendet att det var viktigt att alla åtgärder var klart lönsamma svarade 4 av 10 

att det stämda bra, 4 av 10 att det stämde ganska bra och 2 av 10 att det varken 

stämde bra eller dåligt. 

• För påståendet att det är viktigt för varje investering att bära sin egen kostnad 

svarade 3 av 10 att det stämde bra, och 5 av 10 att det stämde ganska bra. Ingen 

ansåg att påståendet inte stämde alls. 

• För påståendet att de energieffektiviseringsåtgärder som utförs höjer fastighetens 

marknadsvärde svarade 4 av 9 att det stämde bra, och 3 av 9 att det stämde ganska 

bra. Ingen svarade att det inte stämde alls. 

Investeringsbudget 

• För påståendet om att fler energieffektiviseringsåtgärder skulle utföras om de rymdes 

inom investeringsbudgeten svarade 4 av 11 att det stämde bra och 3 att det stämde 

ganska bra. 1 av 11 ansåg att det inte stämde alls. 

• För påståendet om att större investeringsåtgärder vanligtvis finansierades med lån 

svarade 3 av 10 att det varken stämde bra eller dåligt och 3 av 10 att det inte stämde 

alls. 
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4.3 Analys av data 

Nedan följer en analys av det data som presenterats tidigare. Avslutningsvis följer en 

sammanfattning som tydligt presenterar vad som gåtts igenom. 

4.3.1 Energiperspektivet 
Nedan följer först en redogörelse om hur antaganden om energiprisutveckling påverkar 

avkastningskravet. Efter det följer en redogörelse om det finns några samband när det gäller 

avkastningskravet och möjligheten för företagen att uppnå de nationella målen. 

Energiprisutveckling och Återbetalningstid: 

Eftersom 9 av 12 svaranden hade en normal återbetalningstid på 3-5 år och 1 hade en 

återbetalningstid på 1-2 år, kan det vara intressant att se hur de uppskattar 

energiprisutvecklingen i sina värderingar. Det företag vars investeringar återbetalade sig inom 

2 år trodde att energipriset skulle öka med 5 procent mer än inflationen.  8 av 9 bland de 

företag vars investeringar återbetalade sig mellan 3 och 5 år trodde att energipriset skulle 

stiga 2 till 4 procent över inflationen.  För de två företag vars investeringar återbetalde sig 

över 10 år trodde 1 att energipriset skulle stiga 2-4 procent över inflationen och 1 att 

energipriset skulle utvecklas i samma takt som inflationen. 

Svaren visar på att det finns en tendens att företag med kortare återbetalningstider på sina 

investeringar tror att energipriset stiger mer, än företag med längre återbetalningstider. Det 

finns dock för lite empirisk data för att konstatera något. 

Nationella Mål och återbetalningstid: 

Eftersom 9 av 12 svaranden hade en normal återbetalningstid på 3-5 år och 1 hade en 

återbetalningstid på 1-2 år, kan det vara intressant att se hur de ser på de nationella målen. 

Av dessa 10 ansåg 9 av dem att de skulle nå målen med minskad energiförbrukning till  år 

2020. När det gällde målen till år 2050 var samma urvalsgrupp mer skeptisk. 4 svarade att 

påståendet varken stämde bra eller dåligt medan 5 svarade att de inte visste. Bland de företag 

som hade en återbetalningstid på över 10 år så trodde 1 av dem att de skulle nå målen 2050 

medan de andra inte visste.  

För de nationella målen fram till år 2050 är det svårt att säga om de tillfrågade företagen med 

kortare återbetalningstid på sina investeringar inte tror de kommer klara det, eller om de helt 
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enkelt inte vet för att det är för långt fram i tiden. Bland de företag med en återbetalningstid 

på över 10 år var 1 säker på att de skulle klara målet, men eftersom urvalsgruppen är så liten 

går det egentligen inte att dra några slutsatser av det. Det som däremot går att säga är att det 

verkar finnas en uppfattning om att det räcker med att utföra energirelaterade 

investeringsåtgärder med en återbetalningstid på max 5 år, vilket motsvarar drygt 15 procents 

internränta, och nå de nationella målen till år 2020. Det skulle även kunna förklaras med att 

företagen kommer göra stora förändringar inom sina energiinvesteringar de kommande tio 

åren, och därav tillåta betydligt längre återbetalningstider, men ingen empirisk data tyder på 

det. 

4.3.2 Värderingsperspektivet 

Nedan följer först en redogörelse om sambandet mellan avkastningskrav och vad för 

värderingsmetoder som vanligtivis används. Efter det följer en redogörelse av sambandet 

mellan återbetalningstiden och vad för säkerhet företagen ansåg att de hade i sina 

bedömningar. 

Värderingsmetoder och återbetalningstid 

Empirisk data visade upp ett samband mellan värderingsmetod och återbetalningstid. Företag 

med kortare återbetalningstider var mindre benägna att använda nuvärdesmetoden än 

företag med längre återbetalningstid. För tillämpningen av pay-off tid som värderingsmetod 

var förhållandet omvänt. Företag med kortare återbetalningstider använde den mer frekvent 

än de med längre återbetalningstider. Samma faktum var för tumregler. 

Eftersom det empiriska data är begränsad så är det svårt att dra några slutsatser. 

Informationen visar dock på en tendens att företag med kortare återbetalningstider använder 

sig av enklare beräkningar vid värderingar. Det skulle kunna vara så att nuvärdesmetoden, 

som potentiellt tar i anspråk längre kalkylperioder, visar upp ett bättre resultat långsiktigt än 

pay-off metoden.  En annan förklaring är att det praktiskt sett inte behövs mer noggranna 

nuvärdesberäkningar vid kortare kalkylperioder, utan det räcker med pay-off metoden. Den 

förklaringen stöds även av att företag med kort återbetalningstid använder tumregler 

betydligt mer. När en nuvärdesmetod används så visas det ekonomiska resultatet för hela 

kalkylperioden och ingen vidare tolkning behöver göras. När en pay-off metod används så 

visar den endast hur lång tid det tar innan investeringen är återbetald och en bedömning 

behöver göras hur avkastningen från investeringen kommer se ut efter att den återbetalats.    
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Värdera åtgärder och återbetalningstid 

Det fanns ett tydligt mönster mellan säkerheten som företagen ansåg sig ha om åtgärders 

lönsamhet och vilken återbetalningstid som fanns. För mindre åtgärder (energibegränsande) 

och för större åtgärder (ventilationsbyte) ansåg de företag med kortare återbetalningstid att 

de var bättre på att uppskatta investeringarnas återbetalningstid, än de företag med längre 

återbetalningstid. För åtgärder i klimatskalen var svaren splittrade och inget  samband utifrån 

återbetalningstiden fanns.   

Datan visar att de med längre återbetalningstid är mer osäkra på sina bedömningar.  Det faller 

sig helt naturligt eftersom längre kalkylperioder leder till en större osäkerhet. En annan 

förklaring skulle kunna vara att olika värderingsmetoder ger en uppfattning av olika 

säkerheter. En jämförelse mellan typer av åtgärder och typer av värderingsmetoder, visade att 

den uppskattade säkerheten i bedömningar av olika åtgärder inte påverkades av 

värderingsmetoden. Till det fanns det dock ett undantag, och de var åtgärder i klimatskalet 

där nuvärdesmetoden uppfattades ge en större tillförlitlighet än pay-off metoden. Detta 

faktum kan betraktas som naturligt utifrån perspektivet att åtgärder i klimatskalet oftast tar 

lång tid att återbetala sig. 

4.3.3 Åtgärdsperspektivet 

Nedan följer först en redogörelse om det finns samband mellan vilka åtgärder som utförs och 

vilken återbetalningstid på sina investeringar företagen har. Efter det följer en redogörelse om 

det finns några samband mellan de faktorer som ger en acceptans för en lägre avkastning och 

företagens återbetalningstid. 

Vanliga åtgärder och återbetalningstid 

Det finns ett tydligt samband mellan vad för åtgärder som utförs och vilken återbetalningstid 

som förväntas.  Mindre åtgärder (energibegränsning) var samtliga företag benägna att 

genomföra. Mer omfattande åtgärder (ventilationsbyte)  var de flesta företag benägna att 

genomföra. Åtgärder i klimatskalet utförde företag med återbetalningstid på över 10 år i 

betydligt större utsträckning än de med återbetalningstid på 5 år eller mindre.  

Det här visar tydligt att de uppskattade kostnaderna idag för att vidta åtgärder i klimatskalet* 

har en låg avkastning. De som utförde dessa frekvent och till viss del ansåg dem som 

lönsamma, hade en återbetalningstid på över 10 år vilket innebär en avkastning på investering 

på dryga 8 procent eller mindre.  
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*Som en fotnot bör nämnas att det under intervjuerna kom fram att vissa åtgärder, som 

isolering av äldre yttertak som saknat isolering, är relativt billiga och har en snabb 

återbetalningstid. Av den anledningen så är kategoriseringen av åtgärder för en fastighets 

energibesparingsalternativ inte lyckad ur ett ekonomiskt perspektiv. Även väldigt små 

åtgärder som tätning av äldre fönsterkarmar utfördes enkelt och med kort återbetalningstid. 

Detta gör att det blir problematiskt att återge en korrekt bild i en undersökning där 

klimatskalet är en kategori, och inte utförligt ange vad som innebär med en åtgärd i 

klimatskalet.  Validiteten i undersökningen blir sämre.   

Faktorer som förlänger återbetalningstiden och återbetalningstid 

I den här kategorin finns det inget samband. Det fanns en vilja från samtliga företag att gå 

med på en längre återbetalningstid om åtgärden krävdes av hyresgästen, utfördes i samband 

med en renovering, gav byggnaden ett miljöcertifikat, eller var nödvändig för att uppnå 

uppsatta miljömål. Det fanns dock inget samband mellan den viljan och vilken grundläggande 

avkastning på investeringarna som fanns. Intervjuerna indikerade att det fanns en högre 

acceptans hos företag (se företag A under 4.1.3) med höga avkastningskrav att minska 

avkastningskravet om vissa av de ovanstående kriterierna gällde. Antingen var  det en 

avvikelse på grund av begränsad data, eller så kan det vara så att frågan är så pass beroende 

på omständigheterna kring de avkastningspåverkande faktorerna att den inte går att 

generalisera. 

4.3.4 Lönsamhetsperspektivet 

Nedan följer först sambandet mellan lönsamheten och återbetalningstiden hos företagen. 

Därefter följer företagens syn på vad för åtgärder som höjer marknadsvärdet. Avslutningsvis 

visas ett samband mellan företagens syn på investeringarna och om de är en lönsamhetsfråga. 

Investeringar - lönsamhet - bära sin egen kostnad- återbetalningstid 

På frågan om det var viktigt att investeringarna skulle vara klart lönsamma fanns det en 

spridning om det relateras till företagens återbetalningstid. Däremot fanns det en större 

tendens hos företag med lång återbetalningstid att kunna tänka sig att åtgärderna inte 

behövde vara lönsamma. 
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 Det kan vara en indikation på att företag med lång återbetalningstid är mer öppna för att 

utföra investeringar som både bär och inte bär sin egen kostnad, för att uppnå vissa mål med 

en byggnad, ett tillvägagångssätt som kan liknas med ”paketlösningar”.  

Höjer marknadsvärdet och återbetalningstid 

Samtliga 7 som svarade bland de företag med en återbetalningstid på 5 år eller mindre ansåg 

att det stämde bra, eller ganska bra, på påståendet om att åtgärderna som genomfördes 

höjde fastighetens marknadsvärde. De 2 företag med betalningstid över 10 år ansåg att 

påståendet stämde varken bra eller dåligt eller inte alls.  

Marknadsvärdesfrågan jämfördes sedan individuellt med vad för åtgärd som genomfördes. 

Mindre åtgärder (energibegränsning) utförde samtliga 9 företag  som ansåg att deras åtgärder 

höjde marknadsvärdet. Större åtgärder (ventilation) utförde 7 av 9 företag  som ansåg att 

deras åtgärder höjde marknadsvärdet. Ingen som ansåg att deras åtgärder höjde 

marknadsvärdet och svarade på vad för investeringar de genomförde, utförde åtgärder i 

klimatskalet i någon större utsträckning (3 svarade att påståendet varken stämde bra eller 

dåligt,3 svarade att det stämde mindre bra och 1 att det inte stämde alls).    

Ovanstående samband är intressant. Antingen finns en skepticism mot att åtgärder i 

klimatskalet verkligen fungerar, eller en skepticism mot de ekonomiska teorier som 

presenteras i 2.1 om fastigheters marknadsvärde. Alternativt kan det vara så att frågan tolkas 

så att de svarande företagen tror att åtgärden måste höja marknadsvärdet mer än vad 

investeringen kostar dem. För mig så verkar det tredje resonemanget som troligast, eller 

möjligen en avsaknad av kunskap om vad som påverkar marknadsvärdet i teorin. Det som 

dock kan konstateras är att energibegränsande och energiåtervinnande åtgärder uppfattas 

höja marknadsvärdet.   

Är åtgärderna en lönsamhetsfråga? 

För en stor del av företagen råder det ingen tveksamhet om att det är en lönsamhetsfråga. 

Jämförs de som vill att investeringarna ska vara lönsamma, med de som skulle utföra fler 

investeringar om energipriset skulle fördubblas, så återfinns 7 av 9 (1 svarade inte) från 

företagen med en återbetalningstid på 5 år eller under. För de företag med en 

återbetalningstid på över 10 år fanns  1 av 2 i samma kategori.  
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Bland de åtgärder som utfördes av företag där det var viktigt för att åtgärderna var lönsamma, 

uppskattades energibegränsning och energiåtervinning som lönsamma av 8 av 11 svaranden. 

För de företag med en återbetalningstid på 5 år eller under, återfanns 7 av 11 i dessa 

kategorier. Ingen av dessa utförde åtgärder i klimatskalet i någon större utsträckning. Det 

enda företag vars åtgärder skulle vara klart lönsamma och som utförde åtgärder i klimatskalet 

hade en återbetalningstid på över 10 år. 

En slutsats som går att dra från det empiriska materialet är att det är en lönsamhetsfråga för 

nästan alla företag. I vilken utsträckning det enbart är en lönsamhetsfråga är svårare att 

bedöma. Många företag uppfattade att lönsamheten kunde vara lägre om de krävdes för att 

upprätthålla en miljöfråga. För företag med längre återbetalningstider på 10 år eller mer, så 

antydde det begränsade empiriska materialet på att åtgärder i klimatskärmen var lönsamma.  

Ett av dessa företag hade en marginellt högre avkastning per år än vad avkastningen från 

energirelaterade investeringar som återbetalade sig på 10 eller mer har. Det företaget svarade 

också att det varken stämde bra eller dåligt på frågan om energirelaterade investeringar 

måste vara lönsamma. Här är en tydlig indikation på att det finns företag där lönsamheten 

inte är det viktigaste för dessa typer av investeringar.  

4.3.5 Sammanställning av analysen 

Det empiriska materialet visar på att de energirelaterade investeringarna oftast är en 

lönsamhetsfråga. Detta kom fram genom att jämföra svaren från enkäten som behandlade 

lönsamhet med antingen avkastningen som företagen uppvisade i sina årsredovisningar, eller 

de mål de satt upp i sina årsredovisningar. Det är dock svårt att avgöra från det empiriska 

materialet i vilken utsträckning det enbart handlar om lönsamhet och i vilken utsträckning 

andra värden spelar in. Enkäten misslyckas till viss del att utreda företagens värderingar och 

skilja dem åt i frågan om hur tungt de direkta ekonomiska konsekvenserna (avkastning 

baserat på ett ökat driftnetto till följd av minskade energikostnader) är i förhållande till 

hyresgästsanpassningar och miljöfrågan. Generellt går det dock att säga: 

Lönsamhet 

• Det utförs i överlag betydligt fler åtgärder med hög lönsamhet än låg. Lönsamheten är 

en faktor som också väger marginellt tyngre än faktorerna; anpassningar för 

hyresgäster och miljöfrågan om energibesparingar i fastigheter.  

• De flesta företag, 9 av 11 svaranden, ansåg att det var viktigt att de energirelaterade 

var lönsamma.  
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• De flesta företag, 9 av 10 svaranden, med en återbetalningstid på fem år eller mindre, 

skulle utföra fler energieffektiviseringsåtgärder om energipriset fördubblades. 

Åtgärder 

• Företag med höga avkastningskrav anser att mindre åtgärder i form av 

energibegränsning (energistyrning) är mer lönsamma än större åtgärder i form av 

energiåtervinning (ventilation etc.), även då energiåtervinnig anses lönsamt i en 

relativt stor utsträckning. 

• Företag med höga avkastningskrav utför generellt sett inte åtgärder i klimatskärmen. 

Detta verkar bero på att de inte anses ge en tillräckligt hög avkastning.  

• Det enda företaget (1 av 13, företag E från 4.1.1) som utförde åtgärder i 

klimatskärmen och ansåg de investeringarna var lönsamma, hade ett årligt 

avkastningskrav till ägarna på 6.5 procent år 2009. Det var också det enda företag som 

direkt ägdes av staten. 

• Det enda (1 av 13)  företaget som utförde åtgärder i klimatskärmen, trots att de inte 

alltid behövde vara lönsamma, hade normalt en återbetalningstid på över tio år på 

sina energireleterade investeringar. Det avkastningskravet, på dryga 8 procent eller 

mindre, var mindre än den normala avkastningen för det företaget, vilket medförde 

att det var det enda företaget som mer regelbundet utförde åtgärder som inte ansågs 

lönsamma i förhållande till dess årliga avkastning.  

• Samtliga företag ansåg att det fanns förhållanden som medförde att det vanliga 

avkastningskravet kunde minskas. Samtliga av de föreslagna förhållanden spelade in 

markant. Förhållandena viktades efter följande ordning: 

1. Fastigheten skulle renoveras samtidigt som åtgärden skulle utföras. 

2. Åtgärden var nödvändig för uppsatta miljömål. 

3. Åtgärden var nödvändig för att byggnaden skulle miljöcertifieras. 

4. Åtgärden efterfrågades av hyresgästen. 

• De flesta företag, samtliga som hade en återbetalningstid på sina energirelaterade 

investeringar på 5 år eller under, ansåg att energibegränsande och 

energiåtervinnande åtgärder höjde fastighetens marknadsvärde. Anmärkningsvärt är 

dock att de få som utförde åtgärder i klimatskalet verkade anse att energiåtgärder i 

klimatskalet skulle höja marknadsvärdet. Det rimligaste anledning till detta antas vara 

missvisande empirisk data. 

Energi och nationella mål 

• De flesta företag, 11 av 13 svaranden, ansåg att företagets styrelse fastslagit tydliga 

miljömål. 1 svarade att det stämde varken bra eller dåligt och 1 svarade inte.. 

• De flesta företag, 12 av 13 svaranden, ansåg att de kommer nå de fastslagna 

miljömålen tills år 2020. 1 företag svarade inte alls. 

• De 2 företag som var statligt ägda (företag D och E under 4.1.1) var helt säkra på att 

de skulle uppnå de nationella miljömålen till år 2050. Bland de resterande företagen 

var uppfattningen spridd. 
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• De flesta företag ansåg att energipriset skulle stiga mer än inflationen. Samtliga 

företag som hade en återbetalningstid på fem år eller mindre ansåg det. 

Klassificering 

Det finns för lite empirisk data för att göra något mer än en teoretisk klassificering där det går 

att skilja mer lönsamhetsdrivna företag och mindre lönsamhetsdrivna företag.  4 företag 

uppgav relativt låga avkastningskrav, men endast 2 av dem utförde dessa åtgärder ofta. Dessa 

företag skulle kunna falla under kategorin ’mindre lönsamhetsdrivna företag’ medan de andra 

8 i studien skulle falla inom ’mer lönsamhetsdrivna företag’ .  

 Jämfört med liknande studiers klassificering (se 3.3.3) skulle de 8 företagen kunna 

kategoriseras som LEC medan de 4 andra företagen skulle kunna kategoriseras som antingen 

PLAC eller ALAC. Eftersom samtliga företag uppgav att det fanns faktorer som medförde att 

avkastningskravet på energieffektiviseringsåtgärden kunde bli mindre, skulle inget företag 

klassas som SPMC. Här måste det också bestämmas huruvida klassificering skall bedömas 

efter vad företagen säger eller vad de faktiskt gör. Som nämnts ovan sade sig två företag ha 

låga (8 procent) avkastningskrav men de utförde oftast åtgärder som hade en 

återbetalningstid på max fem år, vilket är runt 15 procent i avkastning. 

Sedan är det också svårt att kategorisera dem ur ett ekonomiskt perspektiv. Exempelvis kan 

finnas företag X som utför klimatskalsåtgärder på alla sina fastigheter, men de har ett så pass 

lågt avkastningskrav generellt att de anser dessa som lönsamma. Samtidigt kan det finnas 

företag Y som aldrig utför mindre lönsamma åtgärder än ventilationsbyten (som här ska 

betraktas som mer lönsamma än klimatskalsåtgärder), men ändå är beredda minska sitt 

avkastningskrav för att utföra åtgärden. Ur ett avkastningsbaserat perspektiv så är företag Y 

mer benägna att ”offra” avkastning för att utföra energibesparingsåtgärder än vad företag X 

är. Samtidigt utför företag X betydligt dyrare åtgärder. Ett sätt att komma runt det är en 

kategorisering som föreslagits i Bilaga 3.  
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5. Slutsats 

Nedan presenteras det säkerställda materialet, de mer tveksamma materialet och de 

intressanta, men fortfarande obesvarade frågorna. 

Att konstatera 

Det finns flera drivande faktorer bakom energirelaterade investeringar som skiljer sig mellan 

företag. En uppenbar faktor som tveklöst kan konstateras utifrån det empiriska materialet är 

lönsamhet.  Nästan alla företag i undersökningen utför energirelaterade åtgärder som har en 

hög avkastning, som oftast är högre än de generella avkastningskrav som finns för företaget i 

helhet. Det finns faktorer som direkt medför att en lägre avkastning är acceptabel och det är 

svårt att avgöra i vilken utsträckning de spelar in, eftersom de i dagens läge är beroende från 

fall till fall. För en stor majoritet av företagen skulle energirelaterade investeringar öka om det 

uppstod ökade ekonomiska incitament.  

De energirelaterade åtgärder som utförs idag är bundna till lönsamheten.  Mindre åtgärder 

utförs i större utsträckning än mer omfattande åtgärder. Dels beror det på att de uppfattas 

som lönsamma, men det skulle också kunna bero på att det helt enkelt är enklare att 

genomföra. Det som talar mot resonemanget är att även mer omfattande åtgärder som byte 

av ventilation utförs i relativt stor utsträckning och det finns en uppfattning om att de är 

lönsamma. Samtidigt utförs relativt få klimatskalsåtgärder ur ett energieffektiviserings syfte 

och de uppfattas också i överlag ha en låg lönsamhet. 

Den förutsättning  som minskade avkastningskraven på investeringarna mest var renoveringar 

av fastigheten, tätt följd av miljöfrågan om minskad energianvändning i fastigheter.  Att 

miljöfrågan vägdes in visade sig också på andra sätt. De flesta företag var säkra på att nå de 

nationella målen för energibesparingar fram till år 2020 och de flesta hade även upsatta 

miljömål. Även de företag med en återbetalningstid på 5 år eller mindre på sina investeringar 

var säkra att nå miljömålen.  I den begränsade studien ter det sig att många företag anser att 

det går att minska energiförbrukningen med 20 procent från år 1995, till år 2020, med 

investeringar som har en avkastning på 15 procent eller högre. Det skulle dock kunna vara så 

att företagen istället tror att de kommer förändra sitt arbete med energiåtgärder så att de 

kommer nå målen år 2020. 

Det är svårt att kategorisera företagen som har gjorts i tidigare studier (se 3.3.3). En viss 

kategorisering kan dock göras där det går att skilja på mer lönsamhetsdrivna företag och 



 

34 

 

mindre lönsamhetsdrivna företag. Det empiriska materialet är för litet för att skapa en 

generell bild. 2 företag utförde åtgärder med betydligt lägre avkastningskrav än övriga och 

ytterligare 2 hade ungefär lika låga avkastningskrav, även om de oftast utförde mer lönsamma 

investeringar.  

En generaliserad sammanfattning: 

• Ökar de ekonomiska incitamenten anser företagen att de skulle öka investeringar i 

energi-effektiviseringsåtgärder. 

• Företag anser sig ha en bra uppfattning om vad för avkastning olika investeringar ger. 

• Mindre åtgärder uppfattas som mer lönsamma och utförs oftare än större åtgärder. 

Åtgärder i klimatskärmen utförs sällan och uppfattas som mindre lönsam, eller inte 

lönsam alls. 

• Åtgärder i klimatskalet uppfattas generellt att ha en längre återbetalningstid än 5 år. 

Det kan dock finnas undantag till det i form av tätningsåtgärder och takisolering. 

• Det finns andra faktorer än lönsamhet som har inverkan, där framförallt miljöfrågan 

anses viktig. 

• Det finns förutsättningar som minskar kraven på avkastning från investeringarna. Det 

är främst renoveringsåtgärder och miljöfrågan att minska energianvändningen i 

fastigheter.  

• Det verkar finnas en uppfattning bland företag att åtgärder som återbetalar sig på fem 

år eller mindre är tillräckliga för att sänka fastigheters energianvändning för att nå de 

nationella målen år 2020. 

Öppet för tolkning 

En inledande tes var att statligt ägda fastighetsbolag hade ett lägre avkastningskrav och på så 

vis hade ett mer långsiktigt perspektiv för sina fastigheter. Empirisk data var inte tillräcklig för 

att dra några slutsatser, men det företag med lägst avkastningskrav, var ett av de två med en 

återbetalningstid på 10 år eller mer, utförde samtliga föreslagna åtgärder, och var säkra på att 

nå båda nationella miljömålen, var statligt. Det andra statligt ägda fastighetsbolaget 

accepterade relativt låga avkastningskrav, men utförde oftast mer lönsamma åtgärder och var 

säkra på att nå miljömålen till år 2020 respektive år 2050. Uitfrån vad företagen anser sig göra 

skulle båda kunna klassas som mindre lönsamhetsdrivna företag när det gäller investeringar. 

Då skulle samtliga statligt ägda företag klassas som ’mindre lönsamhetsdrivna företag’  medan 

endast  18  procent av (2/11)  de börsnoterade.  Det behövs dock mer empirisk data för att 

driva studien vidare.  
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Vidare forskning 

Förslag på vidare forskning för att skapa en mer entydig helhetsbild om energirelaterade 

åtgärder i fastigheter, skulle kunna behandla följande områden; investeringsstudie, 

marknadsstudie och lönsamhetsstudie. 

• Investeringsstudien skulle bygga på att följa upp vad som bestämmer 

avkastningskravet för energirelaterade investeringar i fastigheter. Baseras det på 

företags övergripande avkastningskrav? Är det högre än avkastningskravet? Är det 

lägre än avkastningskravet? Det skulle kunna vara så att en del företag med ett 

relativt högt avkastningskrav generellt för sina projekt hade ett lägre avkastningskrav 

för sina energiåtgärder för att möjliggöra dem. Det skulle också kunna vara så att det 

övergripande avkastningskravet är satt för att möjliggöra fler energiåtgärder. På det 

tillvägagångssättet bör det vara enklare att avgöra huruvida företaget väger in mer än 

lönsamhet i sina investeringar. Därav blir det lättare att förstå hur de kommer 

resonera och vad för andra incitament än rent ekonomiska som skulle fungera. 

• Marknadsstudien skulle helt enkelt bygga på en liknande undersökning om vad för 

energiåtgärder som utförs och vad för avkastningskrav som generellt ställs för dem. 

Syftet skulle då vara att få en högre validitet i materialet för att kunna ge en bild om 

vad för åtgärder som faktiskt kommer utföras och om det kommer vara tillräckligt för 

att nå miljömålen, eller om det kommer krävas incitament för att nå dem. 

• Lönsamhetsstudiden skulle bygga på att samla in empirisk data för att se vad för 

effekt vissa typer av investeringar faktiskt har på lönsamheten. Om det utförs genom 

att skapa en modell, som BELOK arbetar med (se 3.4),  eller om det skall göras genom 

att jämföra två identiska byggnader efter att den ena genomgår 

energieffektiviseringsåtgärder, som Bonde m.fl. rekommenderar (se 3.3.1),  tror jag 

spelar marginell roll.  Resultatet blir nog liknande i slutändan. 
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Bilaga 1 - Ventilationsbyte 

De intervjuade företagens tendens att byta ut äldre ventilation till en ny modern anges nedan. Faktorer 
som antogs påverka valet utöver de olika företagens avkastningskrav är: 
Om ventilationen var väldigt gammal. 
Om en renovering utfördes i samband med ventilationsbytet 
Om ventilationsbytet var för att anpassa kraven till en hyresgäst* 
(* I ytterst få fall så kunde de ske ventilationsbyte på grund av en hyresgästanpassning)  

Företag A Väldigt gammal armatur Renovering Hyresgästanpassning 

På egen hand Ibland Ofta Nej* 

Väldigt Gammal Armatur x Ofta Ibland 

Renovering Ofta x Ja 

Hyresgästanpassning Ibland Ofta x 

Företag B Väldigt gammal armatur Renovering Hyresgästanpassning 

På egen hand Ibland Ofta Nej* 

Väldigt Gammal Armatur x Ofta Ibland 

Renovering Ofta x Ofta 

Hyresgästanpassning Ibland Ofta x 

Företag C Väldigt gammal armatur Renovering Hyresgästanpassning 

På egen hand Nej Ofta Nej* 

Väldigt Gammal Armatur x Ofta Ibland 

Renovering Ofta Ofta Ofta 

Hyresgästanpassning Ofta Ofta x 

Företag D Väldigt gammal armatur Renovering Hyresgästanpassning 

På egen hand Ibland Ofta Nej* 

Väldigt Gammal Armatur x Ofta Ofta 

Renovering Ofta x Ofta 

Hyresgästanpassning Ofta Ofta x 

Företag E Väldigt gammal armatur Renovering Hyresgästanpassning 

På egen hand Ofta Ofta Nej* 

Väldigt Gammal Armatur x Ofta Ofta 

Renovering Ofta x Ofta 

Hyresgästanpassning Ofta Ofta x 

 

  



 

 

Bilaga 2 – Svar från enkäten

Nedan återges svaren från enkätundersökningen. Fråga 1, 2 och 3 har exkluderas. 
företagets namn, storlek och hur stor andel av fastighetsbeståndet som utgjordes av lokaler. Diagram för 
samtliga 18 frågor finns nedan. Frågorna är i samma ordning som resultaten presenteras i uppsatsen.

Styrelsens Målsättning 
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Svar från enkäten 

Nedan återges svaren från enkätundersökningen. Fråga 1, 2 och 3 har exkluderas. Dessa beskrev 
företagets namn, storlek och hur stor andel av fastighetsbeståndet som utgjordes av lokaler. Diagram för 
samtliga 18 frågor finns nedan. Frågorna är i samma ordning som resultaten presenteras i uppsatsen.

 

Dessa beskrev 
företagets namn, storlek och hur stor andel av fastighetsbeståndet som utgjordes av lokaler. Diagram för 
samtliga 18 frågor finns nedan. Frågorna är i samma ordning som resultaten presenteras i uppsatsen. 
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Bilaga 3 

Nedan anges en modell för att utvärdera företags inställning till energieffektivisringsåtgärder. 
Är det en lönsamhetsfråga eller vägar andra faktorer in. Modellen bygger på att utgå från 
föreslagna åtgärder och sedan kategorisera företagen. Efter att ha skapat en viss uppfattning 
om företagets lönsamhet går det att kategorisera företagen efter fyra kategorier. 

• Kategori 1 – Högt fokus.  
Test: Har företaget generellt sett lägre eller ungefär samma avkastningskrav som den 
bedömda internräntan från åtgärden, och är det delvis för att möjliggöra desa åtgärderna, 
tillhör företaget kategori 1. 
Test: Har företaget generellt sätt ett högre avkastningskrav än den bedömda internräntan 
från åtgärden, men ändå har tydliga och konkreta riktlinjer som medför att åtgärderna 
ändå utförs, som exempelvis ett uttalat lägre avkastningskrav, tillhör företaget kategori 1.  
• Kategori 2 – Medelmässigt fokus. 
Test: Test: Har företaget generellt sätt ett högre avkastningskrav än den bedömda 
internräntan från åtgärden, men i visst fall sänker avkastningskravet för en åtgärd, tillhör 
företaget kategori 2. 
• Kategori 3 – Lågt fokus. 
Test:  Har företaget generellt sett lägre eller ungefär samma avkastningskrav som den 
bedömda internräntan från åtgärden, med det inte är uppsatt för att möjliggöra 
åtgärderna, tillhör företaget kategori 3. 
• Kategori 4 – Väldigt lågt fokus. 
Test: Om företaget har ett högre avkastningskrav än åtgärden och därför endast utför 
åtgärderna i samband med renoveringsprojekt eller hyresgästanpassning, tillhör företaget 
kategori 4.  

Likheter mellan kategori 1 och 2 är att det finns en vilja, som är mer eller mindre konkret, att 
utföra åtgärderna även med en låg avkastning. På samma sätt är likheten i 3 och 4 att det inte 
finns utrymma för att genomföra åtgärden om det inte är ekonomiskt lönsamt eller om det 
inte finns andra faktorer som påverkar lönsamheten.  
Skillnader mellan kategori 1,2 och 3 är vid förändring, där det plötsligt visar sig att åtgärden i 
fråga är mindre lönsamma än vad som uppskattats. I ett företag där det finns konkreta bevis 
på att de arbetar med energieffektiviseringsåtgärder delvis av princip, så bör de agera 
annorlunda än företag som endast arbetar med dem för att de är lönsamma. Skillnaden 
mellan kategori 3 och 4 är helt enkelt att kategori 3 utför åtgärden, medan kategori 4 inte gör 
det om det inte kommer upp yttre omständigheter.  
Poängen med att kategorisera på det sättet att det skulle en bra bild av hur fastighetsföretag 
kommer agera och det skulle gå att bedömma mer konkret hur de nationella målen kommer 
nås. Ett resultat skulle kunna presenteras enligt följande för 13 företag. OBS, dessa är fiktiva. 

Kategori Energistyrning Energiåtervinning Klimatskärmsåtgärd 

1 2 2 2 

2 2 2 2 

3 9 9 
 4 

  
9 

Figur X: Antal företag per kategori och åtgärd.  

 


