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Abstract 
Buildings! stand! for! almost! 40! percent! of! the! energy! usage! in! Sweden! and! the! potential! for!
energy!efficiency!within!the!sector!is!huge.!Meanwhile,!the!market!for!energy!services!is!growing!
vastly! and! the! opportunities! for! collaboration! between! property! owners! and! companies!
providing!energy!services!is!bigger!than!ever.!One!category!that!is!trying!to!take!a!share!of!the!
new! market! is! the! energy! companies.! The! competition! is! hard! though,! and! to! secure! their!
position! on! the! developing! market,! the! energy! companies! must! form! new! strategies,! moving!
from! exclusively! delivering! energy! to! also! include! energy! services,! which! require! a! new!
customer!perspective.!

The!purpose!of!this!study!is!to!help!the!energy!company!Elkraft!Sverige!to!understand!different!
type! of! property! owners’! energy! situation! and! need! for! energy! services.! The! report! aims! to!
deliver! a! recommendation! to! Elkraft! Sverige,! describing! how! they! should!move! forward!with!
their! development! of! energy! services! in! order! to! support! their! customers! in! the! best! way!
possible.!

This! was! done! by! initially! investigating! different! property! owners’! energy! situation,! their!
decisionEmaking! regarding!energy!projects! as!well! as! their!need! for!energy! services.!Next,! the!
result! was! analyzed,! and! finally! a! recommendation! was! made.! The! data! collection! methods!
consisted! of! a! literature! study,! semiEstructured! interviews! and! a! survey.! The! interviewees!
comprised!solely!of!decisionEmakers!of!high!rank.!

The!conclusion!is!that!Elkraft!Sverige!should!perfect!their!existing!energy!services!and!also!look!
for!external!alliances!to!complement!their!limited!offer.!The!company!must!act!proactively!and!
start! to! form! their! energy! services! immediately! since! the! interest! for! energy! services! is!
increasing,!and!it!is!important!to!be!ready!when!the!demand!rises.!Their!full!attention!should!be!
directed!towards!designing!a!service!regarding!energy!analysis,!which!should!be!updated!when!
necessary,! based! on! feedback! provided! by! customers.! Furthermore,! Elkraft! Sverige! should!
embrace!the!role!as!a!trustworthy!company,!and!since!energy!services!strengthen!the!customer!
contact,! the! company! will! secure! future! sales! by! broadening! its! focus! to! include! customer!
satisfaction,!not!only!delivered!energy.!Elkraft!Sverige!should!also!make!sure!that!the!company’s!
staff!is!competent!and!has!been!provided!the!relevant!education.!This!is!important!because!trust,!
which! is! secured! through! knowledge! and!motivation,! is! crucial! if! the! company!wants! to! land!
future!sales.!Also,!they!must!keep!their!eyes!open!for!changes!on!the!everEchanging!market!for!
energy!services.!
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Sammanfattning 
I! Sverige! står! byggnader! för! nästan! 40! procent! av! den! totala! energiförbrukningen! och!
energibesparingspotentialen!är!enorm.!Samtidigt!dyker!det!upp!mängder!med!aktörer!som!vill!
hjälpa! fastighetsägare! att! energieffektivisera! och! allt! fler! energitjänster! introduceras! till!
marknaden.!Möjligheterna! för! ett! samarbete!mellan! fastighetsbolag! och! företag! som! erbjuder!
energitjänster!har!aldrig!varit!större,!och!en!av!dessa!aktörer!är!energibolagen.!Konkurrensen!är!
dock!hård!och!för!att!säkerställa!sin!konkurrenskraft!på!marknaden!krävs!effektiva!samarbeten,!
där!kundnöjdhet!är!i!fokus,!vilket!i!sin!tur!ökar!behovet!av!kundkännedom!hos!energibolagen.!

Syftet! med! denna! studie! är! att! hjälpa! energibolaget! Elkraft! Sverige! att! förstå! olika!
fastighetsbolags! energisituation! och! behov! av! energitjänster,! samt! rekommendera! hur! de! bör!
utveckla!sitt!energitjänsteerbjudande!för!att!kunna!bistå!dessa!kunder!på!bästa!sätt!i!framtiden.!

Detta!gjordes!genom!att!olika!typer!av!svenska!fastighetsbolag!kartlades!och!analyserades!med!
avseende! på! deras! energisituation,! beslutsfattande! gällande! energifrågor! samt! behov! av!
energitjänster.! För! att! samla! in! data! genomfördes! först! en! litteraturstudie,! sedan! semiE
strukturerade!intervjuer!med!högt!uppsatta!beslutsfattare!samt!en!enkätundersökning.!

Slutsatsen!blev!att!Elkraft!Sverige!bör!finslipa!sina!befintliga!energitjänster!och!komplettera!sitt!
begränsade!erbjudande!genom!att!ingå!externa!allianser!med!kompetenta!aktörer.!Intresset!för!
energitjänster!kommer!att!öka!i!framtiden!och!för!att!säkerställa!att!energitjänstekoncepten!är!
väletablerade! när! efterfrågan! kommer,! måste! Elkraft! Sverige! agera! proaktivt! börja! spetsa! till!
dem!redan!nu.!Fokus!bör!ligga!på!att!ta!fram!en!bra!energianalysmodell,!som!aktivt!utvärderas!
genom!att!man!jobbar!med!feedback!från!kunder!som!nyttjar!energitjänsten.!Vidare!bör!Elkraft!
Sverige!anamma!rollen!som!en!trygg,!rådgivande!aktör,!och!fokus!måste! ligga!på!kundnöjdhet,!
inte!bara!levererad!energi.!Genom!att!satsa!på!energitjänster!kan!företaget!nämligen!stärka!sina!
kundrelationer,! vilket! är! ett! sätt! att! säkerställa! framtida! leveranser.! Elkraft! Sverige! bör!
dessutom! se! till! att! personalstyrkan! är! kompetent! och! har! relevanta! utbildningar! i! bagaget.!
Detta! i! kombination! med! att! de! anställda! på! företaget! är! lyhörda,! och! känner! av! vilket!
individuellt!behov!kunden!har,!är!extremt!viktigt!på!en!så!pass!konkurrensutsatt!marknad!som!
energitjänstemarknaden.! Förtroende! är! nämligen! oerhört! viktigt! och! energibolag! rankas! ofta!
negativt!på!trovärdighetsskalan.!Sist!men!inte!minst!är!det!viktigt!att!Elkraft!Sverige! fortsätter!
vara! uppmärksamma! på! de! trender! och! förändringar! som! sker! på! energitjänstemarknaden.
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Förord 
Inledningsvis!vill! jag! tacka!mina! två!handledare,! vilka!har!varit!mitt!närmsta! stöd!genom!hela!
processen,! från! idé! till! levererat!resultat.!Tack! teknisk!chef!Martin!Bölander!på!Elkraft!Sverige!
och!professor!Per!Lundqvist!på!KTH,!er!hjälp!har!varit!ovärderlig.!

Vidare!vill!jag!rikta!ett!särskilt!tack!till!Elkraft!Sverige!och!inte!minst!VD!Micael!Nilsson,!som!gav!
mig! möjlighet! att! genomföra! detta! examensarbete! och! har! verkat! som! en! personlig!
inspirationskälla!för!mig.!Tack!även!till!samtliga!anställda!på!Elkraft!Sverige,!som!har!varit!mitt!
dagliga! bollplank.! Särskilt! Anders! Malmgren,! Alexandra! Knoch,! Eva! Sätterström,! Henrik!
Bergstrand,! Peter! Robähr,! Johan! Steen! och! Susanna! Vallersund! har,! genom! sin! expertis! och!
positiva!energi,!gett!mig!ovärderlig!hjälp!och!nya!infallsvinklar!i!arbetet.!

Jag! vill! dessutom! rikta! ett! varmt! tack! till! min! familj,! min! pojkvän! och! mina! vänner! som! har!
stöttat!mig!hela!vårterminen!genom!att!laga!mat!åt!mig,!korrekturläsa!kilovis!med!text!och!bolla!
tankar!och!idéer.!

Slutligen! vill! jag! tacka! alla! medverkande! företag! som! ställt! upp! i! mina! intervjuE! och!
enkätundersökningar.!Det!har!varit!ett!sant!nöje!att!få!resa!runt!i!landet!och!intervjua!alla!dessa!
beslutsfattare.!Intervjuerna!har!varit!extremt!roliga,!lärorika!och!gett!mig!perspektiv!på!livet.!

Jag!rundar!av!med!att!återigen!rikta!ett!tack!till!ovanstående!personer!och!företag.!Tack!vare!er!
har!detta!examensarbete,!som!avslutar!min!femåriga!Civilingenjörsutbildning!inom!programmet!
för! Industriell! Ekonomi,! med! inriktning! Energisystem,! på! Kungliga! Tekniska! Högskolan! i!
Stockholm!varit!möjligt.!
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!

Therese&Camaj&Ericson&

Stockholm,*Juni*2014* *
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1 Introduktion 

I" detta" kapitel" introduceras" läsaren" till" studien." Kapitlet" inleds" med" en" kort" bakgrunds7" och"
problembeskrivning,"för"att"sedan"definiera"projektets"syfte,"mål,"frågeställningar"och"avgränsningar."
Avslutningsvis"presenteras"rapportens"disposition"samt"projektets"övergripande"tidsplan."

1.1 Bakgrund 
Sedan! urminnes! tider! har! energi! använts! i! olika! syften;! för! att! tillfredsställa! kroppens! basala!
energiförbrukning,! värma! och! kyla! mat! och! omgivning,! sprida! ljus,! driva! maskiner,! tillverka!
produkter,!kommunicera!och!resa.!I!en!alltmer!globaliserad!och!utvecklad!värld!ökar!de!negativa!
konsekvenser! som! följer! av! ett! ökat! energianvändande,! inte! minst! genom! ökade! utsläpp! och!
minskade! resurser.! En! av! världens! största! nutida! utmaningar! gäller! just! energiE! och!
klimatfrågan,!och!det!har!aldrig!varit!mer!aktuellt!att!ta!ställning!och!agera.!(IPCC,!2013)!

I!Sverige!står!byggnader!för!nästan!40!procent!av!den!totala!energianvändningen!(IVA,!2012a),!
och! energibesparingspotentialen! är! enorm! (Energimyndigheten,! 2013a).! I! och! med! att! de!
politiska!direktiven!som!reglerar!energianvändningen!i!olika!sektorer!skärps,!läggs!mer!och!mer!
fokus! på! byggnadssektorn,! som! är! avgörande! om!EU:s!mål! om! en!minskad! energiförbrukning!
ska!uppnås.!

Kraven! som!ställs!på! fastighetsbranschen,! och! inte!minst! fastighetsägaren,! ökar! i! takt!med!ett!
ökat! fokus,! strängare! lagar!och!direktiv,!en!ökad!energimedvetenhet! i! samhället!samt!växande!
energikostnader.!Trots!detta!slösas!energi!inom!fastighetsbranschen,!bland!annat!på!grund!av!de!
delade! incitament! som! finns! mellan! fastighetsägaren,! hyresgästen! och! eventuella!
driftsorganisationer! (Boverket! &! Energimyndigheten,! 2013).! Oklarheter! i! vem! som! ska! ta!
initiativet,!kostnaden!och!risken!för!en!energieffektivisering!samt!vem!som!äger!vinsten!medför!
ofta!att!energieffektiva!satsningar!uteblir!(Byman!&!Sabuni,!2014).!

Samtidigt!dyker!det!upp!mängder!med!energibolag,! tekniska!konsulter!och!entreprenörer!som!
vill!hjälpa!fastighetsägare!att!energieffektivisera.!Utbudet!av!energitjänster!är!stort!och!allt!fler!
tjänster! introduceras! till! marknaden! (Energimyndigheten,! 2013b).! Möjligheterna! för! ett!
samarbete! mellan! fastighetsbolag! och! företag! som! erbjuder! energitjänster! har! aldrig! varit!
större.!

1.2 Problembeskrivning 
I! och!med! att! intresset! för! energitjänster! ökar,! ökar! även! konkurrensen! bland! energibolagen,!
som! har! insett! att! kundnöjdhet! är! en! av! de! viktigaste! faktorerna.! För! att! säkerställa! sin!
konkurrenskraft!på!marknaden!krävs!därmed!effektiva!samarbeten,!där!kundnöjdhet!är!i!fokus,!
vilket!i!sin!tur!ökar!behovet!av!kundkännedom!och!kunskap!hos!energibolagen.!Det!handlar!inte!
bara!om!att!känna! till!kundens!energisituation,!beslutsprocesser!och!behov,!utan!också!om!en!
medvetenhet!gällande!hur!man!ska!agera! i! förhållande! till!dessa,!vilket! inte!alltid!är!så!enkelt.!
Olika! fastighetsbolag!kan!skilja!sig!en!del!när!det!kommer! till!exempelvis!storlek,!komplexitet,!
fokus! och! behov,! vilket! ställer! höga! krav! på! energibolagens! kundkännedom! och!
anpassningsförmåga.!
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1.3 Syfte och mål 
Syftet! med! denna! studie! är! att! hjälpa! Elkraft! Sverige! att! förstå! olika! fastighetsbolags!
energisituation!och!behov!av!energitjänster!samt!föreslå!hur!de,!som!energibolag!och!rådgivare,!
bör!satsa!på!att!utveckla!sitt!energitjänsteerbjudande!för!att!kunna!bistå!dessa!kunder!på!bästa!
sätt!i!framtiden.!

Målet! är! att! ta! fram! ett! tydligt! underlag! som! beskriver! fastighetsbolagens! energisituation,!
beslutsfattande!med!avseende!på!energifrågor!och!behov!av!energitjänster,!samt!rekommendera!
hur! Elkraft! Sverige! bör! agera! i! förhållande! till! dessa.! Resultatet! ska! sedan! presenteras! i! en!
utförlig!rapport.!

1.4 Frågeställningar 
Den!övergripande!frågeställningen!som!ska!besvaras!är:!

• Hur! bör! ett! energibolag,! som!Elkraft! Sverige,! utveckla! sitt! energitjänsteerbjudande! för!
att!kunna!bistå!olika!typer!av!fastighetsbolag?!

Denna!frågeställning!kan!sedan!brytas!upp!i!fem!delfrågor,!vilka!listas!här!nedan:!

• Vilka!olika!typer!av!fastighetsbolag!finns!det?!

• Hur!arbetar!de!med!energifrågor?!

• Hur!fattar!de!beslut!med!avseende!på!energifrågor?!

• Vilket!behov!har!de!av!energitjänster?!

• Hur!ser!Elkraft!Sveriges!situation!och!framtidsutsikter!ut?!

För!att!studien!ska!uppnå!sitt!syfte!måste!först!de!fem!delfrågorna,!och!sedan!den!övergripande!
frågeställningen,!besvaras.!

1.5 Avgränsningar 
De!avgränsningar!som!gjorts!är!i!huvudsak!geografiska,!branschE!och!befattningsspecifika.!

Studien!är!avgränsad! till!nationell!nivå,!vilket! innebär!att!enbart! företag! lokaliserade! i!Sverige!
utreds.!

Vidare!ligger!fokus!på!fastighetsbranschen!och!mer!specifikt!fastighetsägare,!som!är!en!stor!och!
viktig!kundgrupp!för!Elkraft!Sverige!och!därför!utgör!kärnan!i!rapporten.!Hyresgäster!antas!inte!
vara!involverade!i!fastighetens!långsiktiga!förvaltande!och!utvecklingsarbete,!och!därmed!inte!i!
energieffektiviseringsarbetet.! Hyresgästernas! perspektiv! kommer! därför! inte! att! undersökas,!
även!om!viss!teori!behandlar!hyresgästernas!krav!och!syn!på!energifrågan.!

Bland!fastighetsägarna!kommer!studien!uteslutande!att!fokusera!på!högt!uppsatta!beslutsfattare!
som!befinner!sig!på!en!företagsledningsE!eller!hög!styrandenivå.!
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1.6 Disposition 
Den!resterande!delen!av!rapporten!är!strukturerad!som!följer.&

Kapitel& 2:& Metod! beskriver! hur! arbetet! är! upplagt.! Kapitlet! inleds! med! en! klassificering! av!
studien!och!beskriver!sedan!arbetsprocessen.!Vidare!presenteras!de!metoder!som!använts!vid!
datainsamlingen,! databearbetningen! och! dataanalysen.! Kapitlet! avslutas! med! en! diskussion!
kring!arbetets!kvalitet,!där!dess!validitet,!reliabilitet,!objektivitet!och!representativitet!utreds.&

Kapitel& 3:& Fastighetsbranschens& energisituation& och& risker! introducerar! läsaren! till!
fastighetsbranschen.!Kapitlet!inleds!med!en!beskrivning!av!fastighetsbranschens!energisituation!
med! avseende! på! dess! energianvändning! och! energieffektiviseringsarbete.! Avslutningsvis!
presenteras!även!några!av!fastighetsbranschens!vanligaste!risker.*

Kapitel& 4:& Fastighetsbolag& och& energieffektivisering& snävar! in! teorin! och! behandlar! mer!
specifikt! fastighetsbolagen! och! deras! energieffektiviseringssituation.! Kapitlet! inleds! med! en!
sammanställning!av!några!olika!bolagstyper!som!identifierats!inom!fastighetsbranschen,!för!att!
sedan! gå! vidare! och! introducera! läsaren! till! fastighetsbolagens! framgångsfaktorer! för!
energieffektivisering!samt!planering!och!investeringsbedömande.!

I! kapitel& 5:& Energitjänster& och& energibolag! introduceras! läsaren! till! energitjänster! och!
energibolag.! Kapitlet! inleds!med! en! kort! introduktion! och! beskrivning! av! olika! energitjänster!
samt! en! sammanställning! av! fastighetsbolagens! behov! av! energitjänster.! Vidare! behandlas! ett!
avsnitt! om! energibolag! som! även! redogör! för! deras! konkurrenter! på! energitjänstemarknaden!
och!komplexa!situation.!Avslutningsvis!presenteras!studiens!uppdragsgivare:!Elkraft!Sverige.!

Kapitel& 6:& Kategoriseringsmodell& över& fastighetsbranschen! redovisar! den! framtagna!
kategoriseringsmodellen! för! fastighetsbranschen,! där! de! olika! fastighetsbolagstyperna!
kategoriseras!och!definieras.!

I!kapitel&7:&Empiri!redovisas!det!empiriska!resultatet!från!datainsamlingen.!Kapitlet!inleds!med!
en!sammanfattande!lista!över!informanterna!och!en!beskrivning!av!färgkodningen!som!används!
i!de!illustrativa!tabellerna.!Vidare!sammanställs!samtliga!intervjuE!och!enkätsvar!med!avseende!
på!företagens!energisituation,!beslutsfattande!och!intresse!för!energitjänster.!

I! kapitel& 8:& Analys& och& Diskussion! analyseras! och! diskuteras! resultatet! från! både!
litteraturstudien!och!intervjuerna.!Kapitlet!inleds!med!en!analys!av!kategoriseringsmodellen!och!
beskriver! vidare! fastighetsbolagens! energisituation,! beslutsfattande! med! avseende! på!
energifrågor! samt! behov! av! energitjänster.! Avslutningsvis! presenteras! även! Elkraft! Sveriges!
situation!och!framtidsutsikter!genom!att!en!SWOTEanalys!genomförs.!

I!kapitel& 9:& Slutsatser! besvaras! de! inledande! frågeställningarna! genom!att! de! slutsatser! som!
kunnat!dras! från!resultatet!och!analysen!tydliggörs.!Vidare!ges!en!rekommendation!för!Elkraft!
Sverige.!Kapitlet!rundas!sedan!av!med!en!reflektion!över!arbetets!begränsningar!och!förslag!till!
framtida!arbete.!
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1.7 Tidsplan 
Tabell"1"illustrerar"projektets"övergripande"tidsplan"på"månads9"och"veckobasis."De"röda,"fetmarkerade"aktiviteterna"illustrerar"projektets"slutliga"
deadlines"och"de"blåa,"kursiverade"aktiviteterna"motsvarar"handlednings9"och"seminarietillfällen."

Tabell&1.&Tidsplan&

Aktivitet&
Månad/Vecka"

Jan" Feb" Mar" Apr" Maj" Jun"

4& 5& 6& 7& 8& 9& 10& 11& 12& 13& 14& 15& 16& 17& 18& 19& 20& 21& 22& 23&

Projektplanering" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

Skriva"introduktion" " & " " " " " " " " " " " " " " " " " "

Planera"metod" " " & " " " " " " " " " " " " " " " " "

Litteratursökning" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

Skriva"teori" " " " " " & " " " " " " " " " " " " " "

Kontaktsökande" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

Planering"av"intervjuer" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

Genomförande"av"intervjuer" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

Enkätundersökning" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

Skriva"resultat" " " " " " " " " " " " & " " " " " " " "

Skriva"analys"&"diskussion" " " " " " " " " " " " & " " " " " " " "

Skriva"slutsats" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

Skriva"sammanfattning"och"abstract" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

Avslutande"formalia" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

Inlämning&av&rapport& " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

Slutpresentation&(KTH)& " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

Företagspresentation&(Elkraft&Sverige)& " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

Seminarium/Handledning.(KTH). " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

Avstämning.(Elkraft.Sverige). " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

Gemensam.avstämning.(KTH.&.Elkraft.Sverige). " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
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2 Metod 

Detta%kapitel%beskriver%hur%arbetet%är%upplagt.%Kapitlet%inleds%med%en%klassificering%av%studien%och%
beskriver%sedan%arbetsprocessen.%Vidare%presenteras%de%metoder%som%använts%vid%datainsamlingen,%
databearbetningen%och%dataanalysen.%Kapitlet%avslutas%med%en%diskussion%kring%arbetets%kvalitet,%
där%dess%validitet,%reliabilitet,%objektivitet%och%representativitet%utreds.%

2.1 Klassificering av studien 
Det"finns"flera"olika"sätt"att"klassificera"en"studie"och"de"vanligaste"är"klassificering"baserad"på"
studiens"syfte,"förväntade"resultat,"process"och"logik"(Collis"&"Hussey,"2009)."
Eftersom" denna" studie" har" som" mål" att" beskriva" fastighetsbolagens" situation," behov" och"
processer" kan" studien" ses" som" deskriptiv," och" då" det" förväntade" resultatet" inte" bara" ska" öka"
kunskapen,"utan"också"kunna"tillämpas,"är"forskningen"som"bedrivs"tillämpad."Studiens"process"
är"dessutom"i"huvudsak"kvalitativ,"vilket" innebär"att"data"som"samlas" in"är"kvalitativ" (känslor,"
upplevelser," beskrivningar)"och" tolkas" i" analysen," vilket" skiljer" sig" från"en"kvantitativ"process,"
där"numerisk"data"samlas"in"och"statistisk"analys"bedrivs."Värt"att"notera"är"att"viss"kvantitativ"
datainsamling"använts"för"att"komplettera"de"kvalitativa"svaren."Studiens"process"är"även"nära"
sammankopplad"med"studiens"induktiva"logik,"vilket"innebär"att"de"resulterande"teorierna"och"
modellerna" utgår" ifrån" det" som" undersökts," snarare" än" tvärtom," det" vill" säga" att" det" som"
undersökts"baserat"sig"på"teorier"och"modeller."
En"studie"som"klassificeras"enligt"ovanstående"kännetecknas"av"att" forskningen"är" flexibel"och"
börjar"brett" för"att"sedan"smalna"av"allteftersom"det"blir"tydligt"vad"som"är"av"största"vikt"och"
vilka"lämpliga"ramar"som"finns."Studien"är"relativt"subjektiv,"men"objektivism"eftersträvas,"och"
resultaten" grundar" sig" på" nära" kontakt" med" ett" litet" urval" av" informanter" och" ett" stort" antal"
variabler."(Öqvist"Seimur,"2014)"

2.2 Arbetsprocess 
Figur"1"visar"ett"flödesschema"över"arbetsprocessen"och"ger"en"helhetssyn"för"de"olika"faserna"
(datainsamling," Pbearbetning" och" Panalys)" samt" deras" underliggande" aktiviteter." Det"
övergripande" målet" med" processen" var" att" uppfylla" studiens" syfte" och" besvara" dess"
frågeställningar."Det"levererade"resultatet"kommuniceras"i"följande"rapport."
Figur&1.&Arbetsprocessen&

"
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Trots"att"processen,"vid"ett"första"ögonkast,"ser"oerhört"linjär"ut"har"den"varit"långt"ifrån"linjär"i"
praktiken."Flödet"har"inte"enbart"gått"från"vänster"till"höger,"utan"vid"ett"flertal"tillfällen"även"i"
motsatt"riktning."Ett"exempel"på"detta"är"att"datainsamlingen"till"att"börja"med"enbart"bestod"av"
litteraturstudien" och" intervjuerna." När" insamlad" data" började" bearbetas" framkom" dock" att"
studien" skulle" behöva" kompletteras" med" en" enkätundersökning." På" så" vis" skapades" en"
feedbackloop" från" databearbetningsfasen" till" datainsamlingsfasen," som" fick" uppdateras" och"
förbättras.""

På" precis" samma" sätt" finns" det" en" feedbackloop" mellan" dataanalys" och" datainsamling" samt"
dataanalys" och" databearbetning." När" dataanalysen" precis" påbörjats" förtydligades" nämligen"
behovet" av" teori" och" bearbetning," varpå" de" redan" utförliga" avsnitten" fick" kompletteras" eller"
reduceras,"beroende"på"om"något"saknades"eller"var"överflödigt."

De"respektive"faserna"och"de"metoder"som"använts"redovisas"i"avsnitten"som"följer."För"en"mer"
detaljerad"tidsplan"som"inkluderar"samtliga"aktiviteter,"se"avsnitt"1.7."

2.3 Datainsamling 
För"att"samla"in"data"genomfördes"dels"en"litteraturstudie,"där"sekundär"data"sammanställts,"och"
dels" intervjuer" samt" en" enkätundersökning," där" primär" data" samlats" in." Dessa" är" tre" av" de"
vanligaste"metoderna"för"kvalitativ"och"kvantitativ"datainsamling"(Collis"&"Hussey,"2009),"vilka"
enligt"författaren"bedömts"passa"studiens"syfte"och"mål"väl."

2.3.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien"kan"definieras"som"den"systematiska"process"där"skrivet"material"som"hämtats"
från"sekundära"källor"studeras."Materialet"har"i"huvudsak"hämtats"från"olika"böcker,"tidskrifter,"
artiklar," rapporter" och" websidor." Genom" att" granska" kompletterande" källor" har" triangulering"
använts"i"så"hög"utsträckning"som"möjligt,"vilket"främjar"hög"kvalitet."(Collis"&"Hussey,"2009)"

Syftet"med"litteraturstudien"är"att"ge"en"bred"teoretisk"bakgrund"som"ska"lägga"grunden"till"det"
fortsatta" arbetet." Litteraturstudien" kan" delas" in" i" tre" olika" delar," som" redovisas" i" följande" tre"
kapitel,"vilka"grundar"sig"på"studiens"syfte,"mål"och"frågeställningar:"

• Kapitel"3:"Fastighetsbranschens"energisituation"och"risker"
• Kapitel"4:"Fastighetsbolag"och"energieffektivisering"
• Kapitel"5:"Energitjänster"och"energibolag"

Studien"börjar"brett,"för"att"sedan"smalna"av"och"bli"mer"specifik."

De"databaser"som"använts"vid"sökandet"efter"relevant"material"är"bland"annat"KTH"LIB,"Science"
Direct," Google" Scholar" och" Googles" sökmaskin." Några" övergripande" sökord" som" användes" i"
informationssökandet" på" diverse" sökmotorer" var:" fastighetsbranschen," fastighetssektorn,"
Sverige," fastighetsbolag," fastighetsägare," hyresvärd," energianvändning," energiförbrukning,"
energibehov," energieffektivisering," incitament," delade" incitament," hinder," risk," risker,"
bolagstyper," segment," grupper," beslutsprocesser," beslutsfattande," beslutsfattare,"
investeringsbedömning," investeringskalkylering," LCC," budgetering," energitjänster,"
energitjänstemarknaden,"energibolag,"energiföretag"och"energitjänsteföretag."

2.3.2 Intervjuer 

Datainsamling"genom"intervjuer"är"en"metod"för"att"samla"in"data"från"primära"källor"som"går"ut"
på" att" en" eller" flera" personer" (informanter)" muntligt" besvarar" frågor" som" författaren" ställer."
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Syftet"med"en"intervju"är"att"ta"reda"på"hur"informanten"tänker,"gör"och"känner."En"intervju"kan"
genomföras"på"flera"olika"sätt"och"luta"åt"att"vara"mer"av"en"dialog"eller"en"utfrågning."Intervjun"
kan"vara"ostrukturerad"(inga"förberedda"frågor),"strukturerad"(enbart" förberedda"frågor)"eller"
semistrukturerad" (en" kombination)." Avsnitten" nedan" beskriver" intervjuernas" bakgrund,"
utformning,"genomförande"och"urval."

Bakgrund 

Med"utgångspunkt" i" studiens" frågeställningar" fastställdes" relativt" enkelt" att" intervjuer"var"den"
perfekta"metoden"för"den"kvalitativa"datainsamling"som"skulle"krävas.""

Utformning 

De"genomförda"intervjuerna"var"semistrukturerade"intervjuer"med"en"person"i"taget."Strukturen"
innebar"att"författaren"utgick"ifrån"förberedda"frågor"vid"intervjun"vilka"lämnade"öppet"för"fria"
svar"men" ändå" höll" informanten" till" ämnet." Fokus" låg" på" uppföljningsfrågor" såsom" ”hur”" och"
”varför”,"vilket"oftast"ledde"till"djupare"och"mer"utförliga"svar."

En"mall"över"intervjun"och"dess"frågor"finns"i"Appendix"A."Frågorna"har"delats"in"under"följande"
rubriker:"

• Om&mig:"Jag"introducerar"mig"och"mitt"examensarbete"
• Informanten& och& företaget:" Behandlar" informantens" bakgrund," roll" på" företaget" och"

företagets"verksamhet"

• Energiarbete:%Handlar"om"hur"företaget"tänker"kring,"och"arbetar"med,"energifrågor"
• Kunder:% Fokuserar" på" hur" företagets" kunder" ser" på" energifrågan" samt"

kommunikationen"mellan"kunden"och"företaget"

• Teknik& och& drift:% Övergripande" frågor" gällande" fastigheterna," tekniken" och" hur"
fastigheterna"driftas"

• Beslutsfattande:%Frågor"gällande"beslutsprocessen,"prioritering"och"risk"

Genomförande 

Inför"respektive" intervju" förbereddes" informanten"på" temat,"men" inga"specifika" frågor"delades"
ut." På" förfrågan" delades" den" kortfattade" beskrivningen" (den" sammanfattande" listan" ovan)"
exklusive" detaljer" och" specifika" frågor" ut," vilket" säkerställde" att" svaren" som" gavs" var"
oförberedda"och"på"så"vis"mer"raka"och"genuina."

Under"intervjuerna"valde"författaren"medvetet"att"inte"använda"ljudupptagning."Detta"eftersom"
behovet" av" ärliga" och" uppriktiga" svar" vägt" tyngre" än" en" underlättad" transkribering" och"
detaljorientering."Flertalet"rådgivande"och"handledande"personer"uppmanade"dessutom"till"den"
gamla"hederliga"metoden,"där"anteckningar"tas"under"intervjun"för"att"sedan"renskrivas"samma"
dag" (och" helst" direkt" efter" intervjun)," av" precis" samma" skäl:" dåliga" erfarenheter" av"
ljudupptagning."

Intervjuerna"genomfördes"på"respektive"informants"kontor"och"tidsåtgången"per"intervju"låg"på"
cirka"1P1,5"timme."Målet"var"att"genomföra"max"två"intervjuer"per"dag,"och"då"max"en"intervju"på"
förmiddagen"och"en"på"eftermiddagen."Detta"dels"för"att"säkerställa"kvaliteten"på"de"respektive"
intervjuerna,"men"också" för"att"hinna"renskriva" intervjuerna"redan"samma"dag."Avslutningsvis"
lämnades" det" öppet" för" möjligheten" att" ta" kontakt" igen" och" komplettera" intervjun" om" några"
frågor" skulle" dyka" upp" efterhand." Detta" visade" sig" särskilt" användbart" när" studien" behövde"
kompletteras"med"en"enkätundersökning."
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Efter"respektive"intervju"reflekterade"författaren"över"vad"som"fungerade"bra"och"vilka"lärdomar"
som"kunde"dras" för" att"på" så" vis" säkerställa" att"nästa" intervju"blev" ännu"bättre."Observera" att"
detta" gjordes" utan" att" intervjufrågorna" ändrades," för" att" garantera" att" svaren" som" gavs" var"
jämförbara."

Urval 

Eftersom"syftet"med"denna"typ"av"studie" inte"är"statistisk"generaliserbarhet"är"urvalet"(antalet"
informanter)"få,"men"de"undersöks"desto"djupare"(Hedin"&"Martin,"2011)."Informanterna"valdes"
i"huvudsak"ut"för"att"komplettera"varandra,"med"utgångspunkt"i" litteraturstudiens"bolagstyper."
Målet"var"att"ta"fram"två"informanter"per"bolagstyp,"vilket" lyckats"i"de"flesta"fallen."Resterande"
företagstyper" representeras" endast" av" en" informant" vardera," vilket" är" något" begränsande" och"
försämrar"generaliserbarheten."

Informanterna" utlovades" dessutom" anonymisering," vilket" förhoppningsvis" lett" till" att" företag"
som"annars"inte"velat"delta"i"studien"fångats"upp"och"att"informanterna"kunnat"prata"mer"öppet"
och"ärligt."Det"är"dock"oklart"om"det"stora"intresset"som"visats"för"studien"har"haft"något"att"göra"
med"anonymiseringen"eller"ej."

En"lista"över"de"18"informanterna,"som"anonymiserats,"ges"av"Tabell"2.""

Tabell&2.&Informanter&

Bolagstyp* Betäckning* Informantens*befattning*

Börsnoterat*fastighetsbolag*1* B1# Teknisk#Chef#
Börsnoterat*fastighetsbolag*2* B2# VD#
Fastighetsutvecklare*1* FU1# VD#
Fastighetsutvecklare*2* FU2# VD#
Institutionellt*fastighetsbolag*1* I1# Energistrateg#
Institutionellt*fastighetsbolag*2* I2# Teknisk#Chef#
Institutionellt*fastighetsbolag*3* I3# Teknisk#Chef#
Kapitalförvaltande*fastighetsbolag*1* KF1# Teknisk#Chef#
Kapitalförvaltande*fastighetsbolag*2* KF2# VD#
Kapitalförvaltande*fastighetsbolag*3* KF3# VD#
Kommunalt*fastighetsbolag*1* KM1# VD#
Kommunalt*fastighetsbolag*2* KM2# Energistrateg#
Kommunalt*fastighetsbolag*3* KM3# Teknisk#Chef#
Kooperativ*bostadsorganisation*1! KP1# Teknisk#Chef#
Litet*privat*fastighetsbolag*1* LP1# Fastighetsförvaltare#
Litet*privat*fastighetsbolag*2* LP2# VD#
Statligt*fastighetsbolag*1* ST1# vVD#
Statligt*fastighetsbolag*2** ST2# Energistrateg#
*Deltog%av%praktiska%skäl%endast%i%enkätundersökningen%

Som"man"kan" se" består" listan" av" olika" typer" av" fastighetsbolag" och" informanternas"befattning"
varierar."Gemensamt" för" samtliga" är" att"det," i" förhållande" till" organisationen," är"högt"uppsatta"
beslutsfattare" som" intervjuats," vilket" också" var"målet." Följande" lista" definierar" befattningarna"
som"används"för"att"beskriva"informanternas"roll"på"företaget:"
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• VD"står"för"Verkställande"Direktör"eller"Chief"Executive"Officer"(CEO)"
• vVD"står"för"vice"Verkställande"Direktör"
• Energistrateg" innefattar" även" den" lokala" benämningen" EnergiP" och"

Hållbarhetsansvarig"
• Teknisk"Chef"innefattar"även"de"lokala"benämningarna"Teknisk"Manager,"Chef"Bygg"

och" Teknik," TeknikP" och" Miljöansvarig," Chef" Fastighetsutveckling" samt" Ansvarig"
Installationer"och"Energiteknik"

• Fastighetsförvaltaren" skulle" egentligen" kunna" likställas" med" befattningen" Teknisk"
Chef" då" arbetsuppgifterna" är" likvärdiga," men" avsaknaden" av" övergripande"
personalansvar"gör"att"denna"befattning"får"en"egen"post"

För" att" underlätta" vid" sammanställningen" och" analysen" av" resultatet" har" samtliga" företag"
dessutom"kodats,"det"vill"säga"tilldelats"en"beteckning,"vilka"också"ges"av"Tabell"2."Varje"företag"
har," som"man" kan" se," en" unik" beteckning" bestående" av" en" eller" två" bokstäver" samt" en" siffra,"
vilket"representerar"bolagstypen"och"numret"för"respektive"företag."De"beteckningar"som"valts"
ut" är" baserade" på" den" framtagna" kategoriseringsmodellen" som" redovisas" senare," i" kapitel" 6:"
Kategoriseringsmodell"för"fastighetsbranschen."Observera"att"en"av"informanterna"(ST2)"endast"
deltar"i"enkätundersökningen."

2.3.3 Enkätundersökning 

Datainsamling" genom" enkäter" är" en" kvantitativ"metod" som" avser" samla" in" data" från" primära"
källor"genom"att"de"skriftligt"svarar"på"noga"utvalda"frågor."Syftet"med"en"enkätundersökning"är"
att"ta"reda"på"hur"informanterna"tänker"kring"de"utvalda"frågorna,"och"enkäten"kan"lämna"mer"
eller" mindre" öppet" för" fylliga" svar," beroende" på" frågans" typ" och" utformning." Några" olika"
frågetyper"är"kryssP,"rankingP,"flervalsP"och"graderingsfrågor."
Avsnitten" nedan" beskriver" enkätundersökningens" bakgrund," utformning," genomförande" och"
urval."

Bakgrund 

Relativt"snart"efter"att"intervjuerna"påbörjats"identifierades"en"svaghet."Informanterna"svarade"
undvikande,"negativt,"eller"inte"alls"på"frågorna:"

• Vilket"behov"har"ni"av"extern"hjälp"i"form"av"energitjänster?""
• Vilket"stöd"får"ni"idag"av"energibolag?"

Detta" lämnade" författaren" förbryllad," särskilt" som"de" flesta" informanter"verkade"ha"en"så"pass"
negativ"inställning"till"energibolag"att"man"inte"ville"diskutera"varken"energitjänster"eller"externt"
stöd"med"utomstående."Efter"ett"antal"uteblivna"svar"insåg"författaren"att"dessa"frågor"omöjligt"
skulle" kunna" besvaras" enbart" med" hjälp" av" intervjuerna," och" efter" lite" handledning"
konstaterades"att"dessa"frågor"därför"borde"utredas"vidare"i"en"enkät."Den"främsta"anledningen"
till"att"enkäten"implementerades"var"alltså"för"att"den"skulle"få"informanterna"att"besvara"frågor"
gällande"energitjänster,"utan"att"ge"dem"möjlighet"att"avstå"från"att"svara"frågan."

Utformning 

Enkäten"utgår"ifrån"tio"energitjänster,"som"utvärderas"av"informanterna."De"tio"energitjänsterna,"
som"identifierades"genom"litteraturstudien,"ges"av"Tabell"3"och"presenteras"mer"i"detalj"i"avsnitt"
5.1.2."Dessa"avser"inkludera"dagens"utbud"av"energitjänster"på"ett"sådant"sätt"att"tjänsterna"inte"
överlappar"varandra"för"mycket."
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Tabell&3.&Energitjänster&som&utvärderas&i&enkäten&

Energitjänster* Utförlig*förklaring*

Energirådgivning# Tips#och#råd#gällande#energifrågor#
Energistatistik# Leverans#av#statistikunderlag#(energiförbrukning#och#dylikt)#
Energianalys# Kartläggning#av#energianvändandet#med#åtgärdsförslag#
Energideklaration# Obligatorisk#kartläggning#av#energiprestandan#med#åtgärdsförslag#
Administrationsstöd# Totalhantering#av#energislagen#för#en#enklare#administration#(en#faktura)#
Utbildning# Ökar#kunskapen#om#energianvändningen#
Energieffektivisering# Uppgradering#och/eller#optimering#av#systemen#
EPC# Större#energieffektiviseringsprojekt#med#besparingsgaranti#
Serviceavtal# Garanterar#bra#underhåll#och#säkerställer#effektiv#energileverans#
Drift*&*Underhåll# Helomspännande#ansvar#för#driftS#och#underhållsarbetet#

Enkäten"designades"för"att"vara"så"kort,"enkel"och"tydlig"som"möjligt"och"bestod"av"två"delar:"

• Del" 1" utgjordes" av" kryssfrågor," där" informanten" skulle" markera" om" tjänsten" var"

intressant"eller"ointressant.""

• Del"2"innefattade"dels"en"rankingfråga,"där"informanten"ombads"ranka"energitjänsterna"

efter"deras"grad"av"intresse,"och"dels"två"kryssfrågor,"där"informanten"fick"kryssa"i"varför"

tjänsterna"sågs"som"intressanta"respektive"ointressanta."

Alternativen" till" intresse/ointresse" togs" fram"med" hjälp" av" båda" handledarna," och" för" att" inte"

missa"någon"anledning"som"inte"inkluderats"i"enkäten"lämnades"det"även"öppet"för"informanten"

att"fylla"i"sitt"eget,"kompletterande"svarsalternativ"under"de"givna"kryssalternativen."

Enkäten"skapades"i"Excel"och"för"att"säkerställa"att"informanten"inte"kunde"ändra"i"dokumentet,"

utan" endast" svara" på" frågorna," var" samtliga" rutor," utom" de" givna" svarsrutorna," låsta" för"

redigering."För"att"underlätta" för" informanten"var"enkäten"dessutom" färgkodad,"där"kolumner"

för"positiva"svar"var"gröna"och"negativa"svar"röda."

Som"man"kan"se"utformades"enkäten"enligt"ovanstående"för"att"säkerställa"ett"hundraprocentigt"

deltagande"och"korta,"koncisa"och"”korrekta”"svar."En"kopia"av"enkäten"återfinns"i"Appendix"B."

Genomförande 

Enkäten"distribuerades"och"samlades"in"per"mail,"med"en"kort"beskrivning"av"vad"informanterna"

ombads"göra,"hur"kort"tid"det"skulle"ta"(cirka"fem"minuter)"och"ett"löfte"om"att"även"enkäterna"

skulle"anonymiseras."I"hälften"av"fallen"kom"svaren"inom"en"vecka,"och"resterande"informanter"

kontaktades" per" telefon" där" de" ombads" skicka" sina" svar" omgående." Samtliga" enkäter"mottogs"

inom"två"veckor"från"avsändningsdatum."

Urval 

Urvalet"för"enkätundersökningen"var"detsamma"som"för"intervjuerna,"med"en"liten"skillnad."Ett"

bolag" (ST2)" som" av" praktiska" och" geografiska" skäl" inte" kunde" intervjuas," deltog" ändå" i"

enkätundersökningen."Se"Tabell"2"för"en"anonymiserad"lista"över"informanterna."
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2.4 Databearbetning 
All"data"som"samlats"in"via"intervjuerna"och"enkäterna"sammanställdes"dels"kvalitativt,"i"form"av"

intervjutexter"med"citat,"och"dels"kvantitativt," i" form"av"färgkodade"tabeller."De"två"metoderna"

som"använts"för"att"sammanställa"dessa"data"presenteras"i"avsnitten"nedan."

2.4.1 Sammanställning av intervju- och enkätsvar 

Som" nämnts" tidigare" transkriberades" intervjuerna" samma" dag" som" de" genomfördes." För" att"

underlätta" läsningen" sammanställdes" transkriberingen" och" enkätsvaren" enligt" rubrikerna:"

bakgrund,"energiarbete,"kunder,"teknik"och"drift,"beslutsfattande"samt"energitjänster."Som"man"

kan"se"är" rubrikerna" i"princip"direkt"hämtade" från" intervjumallen,"vilket"också"underlättat"vid"

sammanställningen" eftersom" frågorna" redan" var" kopplade" till" specifika" rubriker," under" vilka"

svaren"tydligt"kunde"presenteras."Intervjutexterna"placerades"sedan"i"Appendix"C."

2.4.2 Kvantifiering av insamlad data 

Inledningsvis" gällde" det" att" bryta" ner" och" reducera" all" insamlad" information" i" mindre,"

hanterbara" bitar." Det" kan" liknas" vid" ordspråket" om" att" äta" en" elefant:" för" att" kunna" hantera"

elefanten,"eller"med"andra"ord"den"stora"mängd"data"som"samlats"in"vid"intervjuerna,"behövde"

den"brytas"ner" i"mindre"delar,"eller" rubriker."Varje" intervjutext" (med"detaljerade" intervjuP"och"

enkätsvar)" bröts" därför" upp" i" flera" delar" än" tidigare," där" varje" del" sorterades" in" under" en"

tillhörande" rubrik." Anledningen" till" att" författaren" valde" att" dela" upp" de" redan" befintliga"

rubrikerna"ytterligare"var"för"att"göra"analysen"mer"lättöverskådlig."De"rubriker"som"användes,"

och"återfinns"i"kapitel"7:"Empiri,"är:"

• Fastighetsbolagens"energisituation"

o Energiarbete"

o Medvetenhet"och"intern"kommunikation"

o Kunder"

o Teknik"och"drift"

• Fastighetsbolagens"beslutsfattande"

o Beslutsprocesser"

o Avgörande"kriterier"och"prioritering"

o Budgetering"

o Investeringskalkylering"

o Risker"inom"fastighetsbranschen"

I"nästa"steg"kvantifierades"resultatet"under"respektive"rubrik"genom"att"det"färgkodades"utifrån"

svaren"som"angetts"på"intervjufrågorna,"enligt"följande:"

• Grått"motsvarade"”ja”,"”mycket”,"”bra”"eller"”intressant”"
• Grå/vitrandigt"motsvarade"”vet"ej”,"”medel”"eller"”varierande”"
• Vitt"motsvarade"”nej”,"”lite”,"”dålig”"eller"”ointressant”"

Som"man"kan"se"användes"grått"för"bejakande"svar,"vitt"för"nekande"svar"och"grå/vitrandigt"för"

ett"slags"mellanting"(varken"bejakande"eller"nekande)."

För"att"säkerställa"en"genomgående"design"färgkodades"även"de"kvantitativa"enkätsvaren"enligt"

samma"definition"som"ovan."Detta"sammanställdes"också"i"kapitel"7:"Empiri."



"12"

2.5 Dataanalys 
För" att" analysera" och"dra" slutsatser" från" all" data" som" sammanställts" i" såväl" teorikapitlen" som"
empirin" genomfördes" en" kombinerad" statistisk" innehållsanalys" och" en" SWOTPanalys."
Rekommendationen"som"ges"grundar"sig"i"Kotlers"utökade"4PPmetod."Dessa"tre"analysmetoder"
beskrivs"ingående"i"respektive"avsnitt"nedan."

2.5.1 Statistisk innehållsanalys 

Innehållsanalys"är"en"vanlig"metod"när"det"kommer"till"analys"av"kvalitativ"data"(Collis"&"Hussey,"
2009)"och"metoden"passar"väldigt"bra"när"datainsamlingen"skett"via"intervjuer"(Hedin"&"Martin,"
2011)."En" innehållsanalys"går"vanligtvis"ut"på"att"man"kodar"och"hittar" teman" i" intervjusvaren"
för"att"sedan"identifiera"mönster"utifrån"detta"(Hedin"&"Martin,"2011)."I"denna"studie"används"en"
kombinerad" statistisk" innehållsanalys," som" kombinerar" det" kvantitativa" resultatet" (som"
sammanfattats"i"kapitel"7:"Empiri)"med"det"kvalitativa"resultatet"(som"återfinns"i"Appendix"C)."

Rent" praktiskt" inleddes" analysen" genom"att" det" färgkodade" resultatet" analyserades" statistiskt."
Vidare"analyserades"det"slutgiltiga"resultatet" i" form"av"statistik," teman"och"citat,"med"syftet"att"
identifiera"mönster"och"samband"som"besvarade"de"tidigare"nämnda"frågeställningarna"gällande"
informantens" energiarbete," beslutsfattande" med" avseende" på" energifrågor" samt" behov" av"
energitjänster." De" mönster" som" identifierades" jämfördes" sedan" med" teori," för" att" se" om" det"
överensstämde"eller" skiljde" sig" från" tidigare" studier," och"beskrivs" ingående" i" kapitel" 8:"Analys"
och"Diskussion."

2.5.2 SWOT-analys 

Eftersom" ett" mål" med" studien" var" att" presentera" en" rekommendation" för" Elkraft" Sverige"
lämpade"sig"en"SWOTPanalys"särskilt"bra"som"analysmetod."I"denna"analys"redogörs"för"Elkraft"
Sveriges" styrkor" (Strengths)," förbättringsområden" (egentligen" svagheter," Weaknesses),"
möjligheter"(Opportunities)"och"hot"(Threats)"på"energitjänstemarknaden"på"ett,"illustrativt"och"
överblickbart"sätt."Analysen"baserar"sig"dels"på"teorin,"som"tagits"fram"genom"litteraturstudien,"
och"dels"på"empirin,"som"tagits" fram"genom"intervjuerna"och"enkätundersökningen."Resultatet"
från"SWOTPanalysen"presenteras"i"kapitel"8:"Analys"&"Diskussion."

2.5.3 Kotlers utökade 4P-metod 

Vidare" genomfördes" en" analys" av" hur" energitjänsteerbjudandet" borde" utformas."Detta" gjordes"
med" hjälp" av" en"metod" som" benämns" Kotlers" 4P," ”de" fyra" P:na”," vilken" består" av" rubrikerna"
produkt,"pris,"påverkan"och"plats%(Jakki,"Sengupta,"&"Slater,"2010)."Denna"metod"har"dessutom"
kompletterats" med" ytterligare" tre" P:n," nämligen" personal," process% och% påtaglighet," för" att"
motsvara" ett" tjänsteerbjudande" (Jobber" &" Fahy," 2009)."Metoden" går" ut" på" att"man" definierar"
erbjudandet"genom"att"analysera"och"specificera"de"sju"P:na,"som"tillsammans"visar"på"en"möjlig"
strategi.""

2.6 Kvalitet 
När" man" talar" om" kvalitet" använder" man" sig" ofta" av" indikatorer" som" speglar" arbetets"
trovärdighet" och" därmed" kvalitet." I" Tabell" 4" definieras" de" fyra" indikatorerna:" validitet,"
reliabilitet," objektivitet" och" representativitet." Under" deras" respektive" rubriker" beskrivs" sedan"
mer"ingående"hur"arbetet"och"de"valda"metoderna"förhåller"sig"till"dessa"kvalitetsindikatorer."

"
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Tabell&4.&Kvalitetsindikatorer&(Collis&&&Hussey,&2009)&

Indikator* Definition*

Validitet*
Beskriver# hur# väl# resultatet# reflekterar# det# som# studeras.# För# en# hög# validitet#
ligger#fokus#på#att#man#mäter#det#man#faktiskt#bör#mäta.#

Reliabilitet*
Beskriver#tillförlitligheten#hos#en#mätning.#För#en#hög#reliabilitet#ska#mätningen#
vara#så#noggrann#som#möjligt,#och#oberoende#av#vem#som#utför#testet.#

Objektivitet*
Beskriver# i# vilken# grad# personliga# värderingar# påverkar# arbetet.# För# en# hög#
objektivitet#bör#personliga#värderingar#inte#påverka#arbetet.#

Representativitet*
Beskriver# i# vilken# grad# arbetets# resultat# kan# generaliseras.# För# en# hög#
representativitet#ska#det#gå#att#dra#generella#slutsatser#från#resultatet.#

Figur"2"illustrerar"skillnaden"mellan"validitet"(att"träffa"rätt)"och"reliabilitet"(hög"precision)."Där"
framgår"det" tydligt" att" ett" resultat"håller"högst"kvalitet"när"det"har"både"hög"validitet"och"hög"
reliabilitet,"det"vill"säga"träffar"rätt"med"hög"precision."
Figur&2.&Validitet&och&reliabilitet&(Nuur,&2013)&

"

2.6.1 Validitet 

För"att"säkerställa"hög"validitet,"och"därmed"kvalitet,"har"flertalet"åtgärder"utförts"inom"ramen"
för"studien."
För" att" säkerställa" att" fokus" ligger" på" rätt" saker" har" kontinuerliga" avstämningsmöten" hållits,"
både"med"handledaren" på" Elkraft" Sverige,"men" också" handledaren" på"KTH." Två" delleveranser"
har" dessutom" gjorts," och" feedback" har" nyttjats" konstruktivt," för" att" på" så" sätt" höja" studiens"
validitet."
Genom"att"utforma"en" studie" som"är" av" flexibel" karaktär" lades" en"god"grund" för"hög"validitet."
Detta"eftersom"studien"börjar"brett"för"att"sedan"smalna"av"allteftersom"det"blir"tydligt"vad"som"
är"av"största"vikt"och"vilka"lämpliga"ramar"som"finns."Både"litteraturstudien,"och"intervjuerna,"är"
utformade"utifrån"detta,"och"börjar"med"en"fyllig"och"omfattande"datainsamling"som"sedan"ska"
reduceras" och" fokuseras" successivt" i" analysen." Detta" minimerar" risken" för" avsaknad" eller"
bristfällig" data," vilket" ökar" validiteten,"men"på" en"bekostnad" av" tid," eftersom" tidsåtgången" för"
såväl"datainsamlingen"som"analysen"ökar."
Följaktligen" låg" fokus" under" intervjuerna" på" att" samla" in" en" stor" mängd" information," vilket"
säkerställdes" genom" att" bland" annat" följdfrågor" ställs." Intervjuerna" utfördes" dessutom" på" ett"
semistrukturerat"sätt,"med"en"intervjumall"(se"avsnitt"2.3.2),"för"att"säkerställa"att"samtalet"hölls"
till"ämnet,"men"samtidigt"gav"informanten"tillräckligt"med"utrymme"för"djupare"svar."Efter"varje"
intervju"överfördes"intervjumaterialet"till"skriftlig"text,"vilket"säkerställde"att"ingen"information"
gick" förlorad."Detta"är"ett"väldigt"effektivt" sätt"att" stärka"validiteten" i" samband"med" intervjuer"
(Collis"&"Hussey,"2009)."Avslutningsvis"lämnades"det"även"öppet"för"möjligheten"att"komplettera"

Hög#validitet#
Låg#reliabilitet 

Låg#validitet 
Hög#reliabilitet 

Hög#validitet 
Hög#reliabilitet 
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intervjun" ifall" några" frågor" skulle" dyka" upp" i" efterhand," vilket" också" var" lämpligt" för" att"
säkerställa"en"hög"validitet" (Hedin"&"Martin,"2011)."Faktum"är"att"det," tack"vare"denna"öppna"
kontakt,"var"möjligt"att"komplettera"intervjusvaren"med"hjälp"av"enkätundersökningen.""

2.6.2 Reliabilitet 

Vid" datainsamlingen" användes" i" första" hand" triangulering" för" att" säkerställa" hög" reliabilitet."
Detta" innebar" att" data" samlades" in" från" olika" typer" av" källor;" både" tryckt" material" (via"
litteraturstudien)," muntligt" (via" intervjuer)" och" skriftligt" (via" enkätundersökningen)." Allt"
material"inom"ramen"för"litteraturstudien"granskades"dessutom"källkritiskt."

En"annan"aspekt"som"ökar"reliabiliteten"är"anonymiseringen"av"informanterna."I"utbyte"mot"ett"
löfte"om"anonymitet"är"det"större"sannolikhet"att"informanterna"svarar"ärligt"och"uttömmande."

Värt" att" tillägga" är" att" resultaten"grundar" sig"på" ett" litet" urval" av" informanter," och" att" det" kan"
vara" svårt" att" upprepa" och" kontrollera" resultatets" rimlighet" när" det" kommer" till" kvalitativ"
forskning."Detta"motiveras"dock"av"att"studiens"syfte"lägger"grunden"för"en"kvalitativ"studie"och"
att" fokus" inte" ligger" på" att" skapa" en" bred" bild" eller" generalisera," utan" snarare" leverera" en"
rekommendation."

2.6.3 Objektivitet 

En"kvalitativ"process"är,"per"definition,"mer"subjektiv"än"en"kvantitativ"process."När"data"samlas"
in" via" intervjuer"med" enskilda" personer" blir" intervjun" ett" slags" ämnesinriktat" samtal," där" två"
personer," och" därmed" deras" subjektiva" åsikter," är" inblandade." För" att" hålla" isär" författarens"
subjektiva" tankar"och"åsikter" från"det"relevanta"resultatet"var" intervjuerna"semistrukturerade,"
vilket" innebar"att" samma" frågor" ställdes" till" informanterna." I"de" fall"där" frågorna"diskuterades"
djupare"använde"informanten"enbart"öppna"frågor"såsom"”hur”"och"”varför”,"för"att"inte"påverka"
svaren" eller" ställa" ledande" frågor" till" informanterna." Allt" för" att" säkerställa" att" författarens"
subjektiva"”filter”"inte"påverkade"resultatet"i"allt"för"hög"grad."

I" litteraturstudien" fanns" dessutom" risken" att"materialet" var" riktat," och" det" kan" vara" svårt" att"
utläsa" hur" eller" vem" informationen" var" riktad" till" från" början." Fokus" låg" därför" på" att" hitta"
flertalet" kompetenta" och" relevanta" källor" som"kompletterade" varandra," för" att" på" så" sätt" höja"
objektiviteten."

En"annan"aspekt"som"drar"ner"objektiviteten"är"det"faktum"att"författaren"utfört"studien"ensam.""
För" att" säkerställa" att" författarens" personliga" värderingar" inte" påverkade" arbetet" har"
kontinuerliga" uppföljningsmöten" och" reflektioner" gjorts" med" både" handledaren" på" Elkraft"
Sverige,"kurskamrater"samt"handledaren"på"KTH."

2.6.4 Representativitet 

Eftersom"studien"är"induktiv,"det"vill"säga"grundar"teorier"och"modeller"på"den"verklighet"som"
studeras,"kan"slutsatserna"endast"ge"upphov"till"teorier"och"modeller"(ett"slags"hypoteser)"som"
generellt"sett"kan"anses"giltiga"för"energibolag,"konsulter"och"egenföretagare"som"är"aktiva"inom"
samma"bransch"som"Elkraft"Sverige"(Collis"&"Hussey,"2009)."Det"snäva"urvalet"av" informanter"
begränsar" dessutom" representativiteten" något," och" studiens" representativitet" kan" därmed"
ifrågasättas."Fokus"för"denna"typ"av"studie"ligger"dock"inte"på"statistisk"generaliserbarhet"(Hedin"
&"Martin,"2011),"vilket"också"motiverar"valet"av"metoder." "
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3 Fastighetsbranschens energisituation och risker 

I%detta%avsnitt%introduceras%läsaren%till%fastighetsbranschen.%Kapitlet%inleds%med%en%beskrivning%av%
fastighetsbranschens% energisituation% med% avseende% på% dess% energianvändning% och%
energieffektiviseringsarbete.% Avslutningsvis% presenteras% även% några% av% fastighetsbranschens%
vanligaste%risker.%

3.1 Definition 
För" att" kunna" förstå" vad" som" ingår" i" fastighetsbranschen"måste"man" veta" vad" som" skiljer" en"
sektor"från"en"bransch."En"bransch"definierar"vilken"specifik"verksamhet"som"bedrivs"medan"en"
sektor" kan" innefatta" flera" branscher," och" därmed" flera" verksamhetstyper." I" fastighetssektorn"
ingår" till" exempel" både" fastighetsbranschen" och" byggbranschen." Fastighetsbranschen" är"
däremot" avgränsad" till" att" enbart" innefatta" fastighetsverksamhet," vilket"motsvarar" SNIPkod"70"
sett"till"ekonomisk"statistik"(Forslund,"2012)."Fastighetsverksamhet"definieras"som"exploatering,"
handel"och"uthyrning"av"fastigheter"samt"fastighetsförvaltning"(SCB,"2014)."I"Sverige"finns"strax"
över"20"000" fastighetsföretag" (Fastighetsägarna,"2014a),"och" två"av"de"vanligaste"aktörerna"är"
fastighetsägare"och"fastighetsförvaltare."

3.2 Energianvändning 
”Fastighetsbranschen%utgör%själva%fundamentet%i%samhällsstrukturen.%Det%gäller%därför%för%
branschens% företrädare% att% ta% ansvar% för% sin% roll% i% samhällsutvecklingen.”%
(Fastighetsägarna,"2012)%

I"Sverige"uppgår"den"totala"slutliga"energianvändningen"till"cirka"380"TWh"(Energimyndigheten,"
2013a)"och"Figur"3"illustrerar"hur"energianvändningen"fördelas"per"sektor."Som"man"kan"se"står"
byggnader," det" vill" säga" bostäder" och" lokaler," för" strax" under" 40" procent" av" Sveriges" totala"
energianvändning"(IVA,"2012a)."Figuren"visar"dessutom"att"el"och"fjärrvärme"är"de"dominerande"
energislagen" i" byggnader" och" står" tillsammans" för" nästan" 80" procent" av" den" slutliga"
energianvändningen" i" bostäder" och" lokaler." Biobränslen," oljeprodukter" och" gas" står" för" de"
resterande"20"procenten."
Figur&3.&Sveriges&energianvändning&per&sektor&(Energimyndigheten,&2013a)&

" "
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Intressant"är"dock"att"fastighetssektorns"energiförbrukning"inte"ökat"särskilt"mycket"sedan"70P
talet," vilket" illustreras" av" Figur" 4." Förbrukningen"har," som"man" kan" se," varit" relativt" konstant"
under" åren," och" detta" trots" att" mängden" byggnader" ökat," lokalerna" har" blivit" större" och"
befolkningstillväxten" legat" på" så" mycket" som" elva" procent." Några" förklaringar" som" ges" är"
oljekrisen,"ökade"energipriser,"energieffektiva"satsningar,"ändrade"regler"för"energibeskattning"
samt" uppkomsten" av" flera" investeringsP" och" energisparprogram" som" effektivt" har" påverkat"
sektorns" energisituation." Detta" dels" " genom" att" uppmuntra" sektorns" aktörer" till"
energihushållning" och" dels" genom" att" främja" en" övergång" från" olja" till" effektivare" energislag,"
såsom"el"och"fjärrvärme."(IVA"&"KVA,"2009)"
Figur&4.&Energianvändning&i&bostadsV&och&servicesektorn&från&1970&till&2011&(Energimyndigheten,&
2013a)&

"

3.3 Energieffektiviseringsarbete inom fastighetsbranschen 
Myndigheter" menar" dock" att" energieffektiviseringspotentialen" inom" fastighetssektorn"
fortfarande"är"enorm"(Energimyndigheten,"2013a)"inte"minst"då"flertalet"fastigheter"är"i"behov"
av" upprustning" och" renovering." Just" fastighetsägare" är" väldigt" viktiga" när" det" kommer" till" att"
sänka" fastigheternas" energianvändning," och" därmed" Sveriges" totala" energianvändning." Detta"
kan"ske"både"genom"direkta"åtgärder"såsom"renovering,"investering"i"energieffektiv"utrustning"
och" energimedvetet" driftande" av" fastigheterna" men" också" genom" indirekta" åtgärder" såsom"
information"till"hyresgästerna"som"kan"ändra"användarbeteendet"(Energimyndigheten,"2010).""
En"av"de"mest"relevanta"faktorerna"gäller"dock"energieffektiviseringsarbetet,"som"kommer"vara"
helt" avgörande" för" branschens" framtida" förutsättningar" med" avseende" på" dess"
energiförbrukning." Avsnitten" som" följer" introducerar" de" incitament" och" hinder" som" finns" för"
energieffektiviseringsarbetet" inom" fastighetsbranschen." Värt" att" notera" är" att" ett" par" av"
incitamenten" och" hindren" inte" nödvändigtvis" är" branschspecifika," men" ändå" har" en" stark"
påverkan" på" energieffektiviseringen" inom" fastighetsbranschen," och" följaktligen" kommer"
presenteras."
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3.3.1 Incitament för energieffektivisering 

Ur" ett" samhällsperspektiv" är" energieffektivisering" extremt" viktigt," inte"minst" då"det" bidrar" till"
minskade"kostnader" för"konsumenterna,"ökar"Sveriges" leveranssäkerhet"och"minskar"Sveriges"
behov" av" import" (Wiborgh," 2007)." I" följande" avsnitt" ges" först" en" presentation" av" några" av" de"
vanligaste" incitamenten" för" energieffektivisering," nämligen" lagar" och" styrmedel," en" ökad"
efterfrågan"på"marknaden,"ett"ökat"kunskapsutbyte" inom"branschen," stärkt"ekonomi"och" lägre"
kostnader"för"företagen,"riskreducering"samt"ett"nytt"sociotekniskt"synsätt."

Lagar och styrmedel 

Den"enorma"energieffektiviseringspotentialen" inom"fastighetsbranschen"har"nått" så"högt"upp" i"
Svensk"hierarki"att"riksdagen"beslutat"att"Sverige"ska"minska"energianvändningen" i"byggnader"
(bostäder"och"lokaler)"med"20"procent"fram"till"år"2020"och"med"50"procent"till"år"2050."Dessa"
mål" ingår" i" ett" program" som" omnämns" Nationellt% program% för% energieffektivisering% och%
energismart%byggande."(Regeringen,"2006)"

Utöver"ovanstående"finns"det"andra"program," lagar,"stadgar"och"direktiv"som"syftar"till"att"öka"
energieffektivt"arbete"inom"fastighetssektorn."Två"exempel"är"EUPdirektiven"Direktiv%om%effektiv%
slutanvändning% av% energi% och% energitjänster" och" Direktivet% om% byggnaders% energiprestanda%
(Wiborgh,"2007)."Även"lagen"om"energideklaration"för"byggnader"(Notisum,"2014),"som"innebär"
att"samtliga"fastigheters"energianvändning"måste"kartläggas,"är"ett"bra"exempel"på"de"krav"som"
ställs" på" fastighetsägare." Vidare" finns" det" flertalet" ”mjukare”" faktorer" såsom"
miljöbedömningssystem," miljömärkningar" och" subventioner" (Energimyndigheten," 2014)," men"
dessa"är"inte"lika"slagkraftiga"som"de"hårdare"styrmedlen"(Jagemar"&"Pettersson,"2009)."

Blickar" man" framåt" kommer" även" EU:s" direktiv" Energieffektiviseringsdirektivet" påverka"
fastighetsbolagens" energiarbete." Detta" direktiv" behandlar" områden" såsom" energimätning" i"
byggnader,"energikartläggningskrav"samt"krav"på"energiledningssystem"för"stora"företag."Detta"
direktiv" träder" i" kraft" i" juni" 2014," och" bedöms" öka" incitamenten" för" energieffektivisering" på"
marknaden."(Svensk"Fjärrvärme,"2014)"

Ökad efterfrågan på marknaden 

”One% theme% that%has% continued% to% evolve%over% the%past% five% years%has%been% sustainability.%
(…)%Sustainability%is%rising%up%the%agenda.”%(PwC,"2013)%

Precis" som" citatet" ovan" illustrerar" är" fokus" inom" fastighetsbranschen" koncentrerad" kring"
hållbarhetsfrågor."Det"går"en" trend" i" energiP"och"miljötänk,"och"arbetet"kring" just"dessa" frågor"
benämns"som"fastighetsbranschens"i"särklass"största"utmaning"(Wihlborg,"2014)."

Tidigare" studier" har" visat" att" hyresgäster" tenderar" att" etablera" sig" i" gröna" byggnader" om" det"
matchar"deras"profil,"vilket"kan"kopplas"till"det"faktum"att"många"företag"idag"vill"marknadsföra"
sig" som" ”gröna”." Oavsett" anledning" ställer" marknaden" allt" högre" krav" på" fastighetsägarens"
energiP"och"miljöarbete"(Grant"Thornton,"2013),"och"även"om"efterfrågan"fortfarande"är"relativt"
låg"tror"forskare"att"hyresgäster"kommer"ställa"högre"krav"på"energiP"och"miljövänliga"alternativ"
i" framtiden." En" fastighetsägare" som" inte" satsar" på" att" energieffektivisera" kan" därför" riskera"
högre"vakanser"och"lägre"inkomster"i"framtiden"(Bonde,"Lind,"&"Lundström,"2009)."

Ökat kunskapsutbyte inom branschen 

För" att" nå" utsatta"mål" har" flertalet" program" och" nätverk" bildats," som" syftar" till" är" att"minska"
fastighetsbranschens" energipåverkan." Detta" lägger" god" grund" till" en" samverkan" mellan"
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myndigheter," forskare" och" marknadsaktörer," vilket" indirekt" är" ett" incitament" för"
energieffektivisering"då"det"underlättar"för"olika"aktörer"att"sprida"kunskap"och"inspiration."Tre"
exempel"på"program"och"nätverk"som"listas"på"Energimyndighetens"hemsida"(2010)"är:"BELOK"
(Beställargruppen" Lokaler)," SUST" (nationellt" centrum" för" energieffektivisering)" och" Cerbof"
(Centrum"för"EnergiP"och"Resurseffektivitet"i"Byggande"och"Förvaltning)."

Ett"exempel"på"branschnätverkens"nytta"är"det"genomslag"som"BELOK:s"beräkningsmodell" för"
åtgärdspaket" (Totalverktyget)" har" haft." Denna" modell" har" skapat" en" trend" som" går" ut" på" att"
fastighetsbolagen" paketerar" energieffektiviseringsåtgärder," för" att" kunna" få" ut" mer"
energieffektivisering"för"i"princip"samma"investering,"vilket"förtydligas"av"följande"citat:"

”Energieffektiviseringar% av% byggnader% åstadkoms% mest% lönsamt% som% ett% helt% paket% av%
renoveringsåtgärder-speciellt-utformat- för-den- individuella-byggnaden.- Investeringen-kan-
då# hållas# nere# tack# vare# samordningsfördelar,# exempelvis# kan# samma#byggnadsställning#
användas%för%renovering%av%både%yttervägg%och%fönster.%Därför%kan%enskilda%åtgärder,$vilka$
inte% var% för% sig% uppfyller% lönsamhetskriterierna,% ändå% ingå% i% ett% åtgärdspaket% som% i% sin%
helhet%uppfyller% lönsamhetskraven.%Därmed%blir%energieffektiviseringen%större%än%om%man%
begränsar%sig%till%enskilda%åtgärder.”%(Jagemar"&"Pettersson,"2009)%

Stärkt ekonomi och sänkta kostnader för företagen 

Ett" av" de" incitament" som" ofta" glöms" bort" är" det" rent" ekonomiska." Många" ser"
energieffektiviseringsarbete" som" goodwill" och" likställer" det" vid" en" kostnad," men" missar" det"
faktum"att"det"faktiskt"finns"pengar"att"spara."

I" praktiken" har" utförda" energieffektiviseringsprojekt" kunnat" uppvisa" snabba" sänkningar" av"
energikostnaden" med" uppemot" 20P30" procent" (Bonde," Lind," &" Lundström," 2009)." Detta" i"
kombination"med"det"faktum"att"energikostnader"är"höga"inom"fastighetsbranschen,"och"i"snitt"
motsvarar" hela" 40" procent" av" driftkostnaderna," ökar" de" ekonomiska" incitamenten" (Grant"
Thornton," 2013)." I" framtiden" kommer" troligtvis" lägre" driftP" och" underhållskostnader" (Bonde,"
Lind," &" Lundström," 2009)," samt" ökade" energipriser" och" energiskatter" att" vara" ett" viktigt"
ekonomiskt"incitament"för"energieffektivisering"(IVA,"2012a)."

Flertalet"bolag"börjar"dessutom" få"upp"ögonen" för"hållbarhet"och" ser"de" långsiktigt" finansiella"
fördelar"som"detta"kan"innebära."För"en" långsiktig"ekonomisk"vinst"måste"man"nämligen"börja"
agera," för" att" på" så" vis" kunna"hantera"marknadens" allt" intensivare" krav"på" hållbara" alternativ"
(PwC,"2013)."

Riskreducering 

En" annan" faktor" som" är" nära" sammanknuten"med" den" ökade" efterfrågan" och" de" ekonomiska"
incitamenten" är" det" faktum" att" energieffektivisering" verkar" riskreducerande." Etableringen" av"
energieffektiva" fastigheter" fungerar" faktiskt" som" en" slags" framtida" försäkring," vilket" likställer"
det" med" ekonomisk" riskreducering." Genom" att" satsa" på" energieffektiva" byggnader" minskar"
nämligen"risken"för"ökade"vakanser"som"följer"av"ändrade"preferenser"hos"kunderna,"potentiellt"
stigande" energipriser" samt" krav" på" ombyggnationer" samt" straffavgifter" på" grund" av" ökade"
miljökrav"(Bonde,"Lind,"&"Lundström,"2009)."

Ett nytt, sociotekniskt synsätt 

Man"har"länge"fokuserat"på"energieffektivisering"ur"ett"rent"tekniskt"perspektiv,"där"man"sett"på"
vad" som" är" tekniskt"möjligt" och"matchat" detta"mot" de" befintliga" teknikerna," för" att" på" så" sätt"
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illustrera" vad" som" kan" och" bör" göras." Som" ett" svar" på" detta" har" socioteknik," det" vill" säga" ett"
synsätt" där" både" sociala" och" tekniska" aspekter" anses" påverka," etablerat" sig" i"
energieffektiviseringsfrågan." Allteftersom" fler" och" fler" projekt" genomförs" inom"
fastighetsbranschen"tydliggörs"att"tekniken"endast"står"för"en"liten"del"av"besparingspotentialen,"
och"att"fokus"även"måste"riktas"mot"såväl"organisationen"som"kunderna"(Forslund,"2012)."Detta"
förändrade"synsätt"möjliggör"för"energieffektivisering"genom"att"fler"åtgärder"uppmärksammas"
och"en"högre"energibesparing"uppnås"än"vid"ett"rent"tekniskt"synsätt."

3.3.2 Hinder för energieffektivisering 

Jämte"de"incitament"för"energieffektivisering"som"tidigare"presenterats"finns"det"ett"antal"hinder"
att" ta" i" beaktande." I" följande" avsnitt" beskrivs" några" av" de" vanligaste" hindren," nämligen" låga"
energipriser," delade" incitament," informationsasymmetri" samt"bristande" resurser" i" form"av" tid,"
kompetens"och"pengar."

Låga energipriser 

En" faktor" som" påverkar" energieffektiviseringsarbetet" negativt" är" de" låga" energipriserna." Låga"
energipriser"innebär"nämligen"att"energikostnaden"blir"mindre"synlig"och"att"investeringarna"får"
en" längre" återbetalningstid," vilket"minskar" intresset" för" ett" aktivt" energieffektiviseringsarbete."
(Energimyndigheten,"2013b)"

”Låga% energipriser% har% också% missgynnat% utvecklingen% av% energieffektiva% produkter% och%
processer.”"(Energimyndigheten,"2011)%

Delade incitament 

En" annan" anledning" till" att" energieffektiviseringsarbete" inte" genomförs" inom"
fastighetsbranschen"är"de"delade"incitament"som"finns"mellan"fastighetsägaren,"hyresgästen"och"
eventuella" driftsorganisationer" (Boverket" &" Energimyndigheten," 2013)." Delade" incitament"
uppstår"till"exempel"när"en"aktör"står"för"kostnaden"och"tar"på"sig"risken,"medan"en"annan"aktör"
drar"nytta"av"effektiviseringen"genom"ekonomiska"besparingar."

För"att" illustrera"problemet"med"delade"incitament"kan"man"utgå"ifrån"Rational"Choice"Theory"
(RCT)." RCT" utgår" ifrån" att" människan" är" rationell," har" preferenser" och" agerar" med"målet" att"
maximera"sina"vinster"och"minimera"sina"kostnader"(Bridge,"2009)."En"aktör"som"inte"gynnas"av"
en"handling"kommer"därför,"enligt"RCPteorin,"inte"att"genomföra"denna"handling."

I" praktiken" finns" det" tre" scenarier" där" kombinationen" fastighetsägare/hyresgäst" påverkar"
energisituationen" negativt," vilka" sammanfattas" av" Tabell" 5." Värt" att" notera" är" att" delade"
incitament"ligger"bakom"två"av"tre"problemscenarier."

"

"

"

"

"

"

"
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Tabell&5.&Problemscenarier.&Med&inspiration&från:%(IEA,&2007)&

Scenario* Energisystem* Energianvändning* Delade*incitament* Problemfaktor(er)*

0*
Hyresgästen#kan#
påverka#valet#

Hyresgästen#betalar#
(kallhyra)#

Nej# S#

1*
Fastighetsägaren#
bestämmer#enskilt#

Hyresgästen#betalar#
(kallhyra)#

Ja# Energieffektivitet#

2*
Hyresgästen#kan#
påverka#valet#

Fastighetsägaren#betalar#
(varmhyra)#

Ja#
Energieffektivitet,#
energianvändning#

3*
Fastighetsägaren#
bestämmer#enskilt#

Fastighetsägaren#betalar#
(varmhyra)#

Nej# Energianvändning#

I" scenario" 0" kan" hyresgästen" påverka" valet" av" energisystem" och" betalar" även" för" sitt"
energianvändande."För"att"hålla"nere"kostnaderna"faller"det"sig"(oftast)"naturligt"för"hyresgästen"
att" nyttja" ett" energieffektivt" system" och" ha" ett" energimedvetet" användande." Som"man" kan" se"
förekommer"inga"delade"incitament,"och"inte"heller"några"energiproblem"i"detta"scenario."

Scenario" 1," däremot,"motsvarar" en" situation" där" fastighetsägaren" står" för" energisystemet" och"
tillhörande" utrustning," medan" hyresgästen" betalar" för" energiförbrukningen." Fastighetsägaren"
vill" således" hålla" nere" kostnaderna" för" energisystemet," och" har" inga" egentliga" incitament" att"
satsa"på"energisnål"utrustning,"medan"hyresgästen,"som"vill"betala"så"lite"som"möjligt"för"samma"
nytta,"inte"har"någon"kontroll"över"energieffektiviseringsarbetet"(Bird"&"Hernández,"2012)."Som"
följer"av"dessa"delade"incitament"är"energieffektivitet"en"problemfaktor"i"detta"scenario."

I"scenario"2"har"hyresgästen"ett"ökat"inflytande"och"kan"påverka"valet"av"energisystem,"men"det"
är"fastighetsägaren"som"betalar"för"energiförbrukningen."Det"faktum"att"hyresgästen"inte"betalar"
för"den"energi"som"används"ger"inga"incitament"för"en"energimedveten"energiförbrukning,"och"
energianvändandet"är"därmed"en"problemfaktor."Även"det"faktum"att"hyresgästen"kan"påverka"
valet"av"system"innebär"ett"problem"eftersom"det"kan"hindra"fastighetsägarens"val"av"energisnål"
utrustning,"och"därmed"energieffektiviseringsarbete."

Inte" heller" i" scenario" 3," där" energi" ingår" i" hyran" men" hyresgästen" inte" kan" påverka" valet" av"
energisystem," finns"några" incitament" för"hyresgästen"att" tänka"på"energiförbrukningen." I"detta"
fall" är" incitamenten" däremot" inte" delade," eftersom" fastighetsägaren" både" tar" kostnaden" och"
vinsten"vid"en"energieffektivisering."

Sammanfattningsvis"uppstår"det"energieffektivitetsproblem"när"det"råder"delade"incitament"och"
energianvändningsproblem" när" fastighetsägaren" betalar" för" energiförbrukningen" (IEA," 2007)."
Det"teoretiska"fenomen"som"RCT"beskriver"bekräftas"alltså"av"praktiken,"och"förevisar"teorin"om"
att" möjliga" energieffektiviseringar" inte" nödvändigtvis" kommer" genomföras" i" en" situation" där"
delade" incitament" råder." Även" andra" faktorer" såsom" oklarheter" i" vem" som" ska" ta" initiativet,"
kostnaden"och"risken" för"en"energieffektivisering" i"kombination"med" frågan"om"vem"som"äger"
vinsten,"kan"medföra"att"energieffektiva"satsningar"uteblir"(Byman"&"Sabuni,"2014)."

Eftersom"delade"incitament"ses"som"ett"stort"hinder"för"energieffektivisering"har"ett"antal"olika"
lösningar"tagits"fram,"med"målet"att"öka"energiP"och"miljöarbetet"inom"fastighetsbranschen."En"
av" dessa" lösningar" är" Grönt" Hyresavtal," som" tydliggör" fastighetsägaren" och" hyresgästens"
ansvarsområden,"och"enar"dem"i"frågor"rörande"hållbar"fastighetsförvaltning"(Fastighetsägarna,"
2014b)."En"annan"är"individuell"mätning"och"debitering"av"varmvatten,"där"hyresgästen"betalar"
för" sitt" varmvatten" men" fastighetsägaren" betalar" för" systemen," vilket" både" motiverar" till" ett"
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energimedvetet" användande" och" energieffektiva" system." Det" finns" flertalet" kritiska" röster"
gentemot"detta"förslag,"som"dels"hävdar"att"det"är"svårt"att"göra"rättvist"eftersom"lägenheternas"
läge"och"uppvärmningssystemets"koppling"ger"två"likvärdiga"lägenheter"olika"värmebehov"(IVA,"
2012b)," och" dels" pekar" på" att" det" praktiska" utfallet" inte" alltid" blir" en" sänkt" förbrukning"
(Boverket"&"Energimyndigheten,"2013)."

Informationsasymmetri 

En" annan" anledning" till" att" energieffektiviseringsarbete" inte" genomförs" inom"
fastighetsbranschen" är" något" forskare" väljer" att" kalla" informationsasymmetri," eller" det"
informationsP"och"kunskapsgap"som" finns"mellan"olika"personer"eller"aktörer" inom"branschen"
och"på"marknaden."

I" flertalet" fall" finns"det"nämligen"en"hel"del"ekonomiska"besparingar"att"hämta"hem"genom"att"
energieffektivisera," där" inget" genomförs" –" trots" tekniska" möjligheter," ekonomiska" incitament"
och"en"växande"efterfrågan."Diverse"rapporter"pekar"på"att"gapet"mellan"nuvarande"praxis"(de"
tillämpningar"och"metoder"som"används" idag)"och"erkänd"teknisk"potential" (bra" tillämpningar"
och" metoder" som" finns" men" inte" används)" enbart" existerar" eftersom" beslutsfattare" inte" har"
tillräckligt"med"information"för"att"kunna"fatta"rationella"beslut"(Shove,"1999).""

En" studie" som" gjorts" i" Nya" Zealand" visar" att" hyresgäster" är" villiga" att" betala" en" högre" hyra" i"
utbyte" mot" högre" energieffektivitet" till" en" så" pass" hög" grad" att" det" blir" lönsamt" för"
fastighetsägaren"att"investera"i"energieffektiv"utrustning"(Phillips,"2012)."Samma"undersökning"
drar" även" slutsatsen" att" informationsasymmetri" i" kombination" med" bristfälliga" signaler" från"
marknaden" är" den" största" anledningen" till" att" energieffektivisering" inte" genomförs," trots" att"
flertalet" incitament" finns." Denna" slutsats" stöds" av" kanadensiska" forskare," som" menar" att"
informationsasymmetri"ofta"ligger"bakom"ett"agerande"som"inte"är"i"linje"med"ekonomisk"teori"
(Maruejols"&"Young,"2011),"eller"med"andra"ord"att"möjliga,"lönsamma"åtgärder"inte"genomförs."
Svenska" studier" håller" med," och" menar" att" kunskapen" gällande" energieffektiviseringsP
möjligheterna" är" bristfällig" (Jagemar" &" Pettersson," 2009)." I" en" perfekt" värld" skulle" nämligen"
samtliga" erkända" tekniska" potentialer" appliceras" eftersom" kostnadseffektiva"
energieffektiviseringsåtgärder"alltid"är"värda"att"utföra"(Shove,"1999)."

Informationsasymmetrin" är" en" direkt" konsekvens" av" bristande" kommunikation," inte" minst"
mellan" fastighetsägare" och" hyresgäst." Hyresgästen" har" ofta" varken" tid" eller" kompetens" för" att"
kunna" hantera" energifrågorna" på" egen" hand," samtidigt" som" fastighetsägaren" inte" alltid" görs"
medveten" på" de" fel" och" brister" i" energisystemen" som" annars" skulle" kunna" åtgärdas" eller"
effektiviseras"bort" i"ett" tidigt"stadium."Kunskapsöverföring"är"därför"av"högsta"relevans" för"att"
säkerställa"effektiv"drift"av"installerade"energisystem"(Energimyndigheten,"2013c)."

Bristande resurser i form av tid, kompetens och pengar 

Avslutningsvis"är"ett"hinder"för"energieffektivisering"bristande"resurser"i"form"av"tid,"kompetens"
eller" lämpliga" finansieringsformer," vilka" är" helt" avgörande" för" företagets"
energieffektiviseringsarbete."

”Hindren% är% många,% men% några% tydliga% är% bristande% kunskap% om% energi% i% hela%
organisationen,% brist% på% personal% inom% energiområdet% och% upplevd% brist% på%
investeringskapital.”"(Energimyndigheten,"2011)"
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För"det"första"är"det"nödvändigt"att"man"har"tid"att"hantera"frågan,"vilket"många"företag"anger"
att"de"inte"har."De"medger"att"de"har"fokus"på"andra"frågor"och"inte"har"tid"att"ta"fram"tillräckligt"
underlag"för"att"kunna"gå"vidare."(Jagemar"&"Pettersson,"2009)"
För" det" andra" är" det" viktigt" att" organisationen" innehar" rätt" kompetens," för" att" säkerställa" att"
arbetet"genomförs"och"att"det"faktiskt"genomförs"på"rätt"sätt."(Energimyndigheten,"2011)"
För"det"tredje"måste"energieffektiviseringsarbetet"kunna"finansieras."Det"är"tyvärr"ofta"svårt"att"
få" tag" i" offentliga" bidrag" och" många" kommersiella" banker" har" en" viss" brist" av" finansiella"
lösningar" som" lämpar" sig" för" energieffektiviseringar" (Energimyndigheten," 2013b)." Denna"
problematik" är" direkt" sammankopplad" till" bristen" på" information" och" okunskapen" kring"
energieffektiviseringarnas"möjligheter" att" generera" god"avkastning." Ju"osäkrare" en" investering"
förefaller," desto" större" är" risken" att" banken" inte" vill" gå" in" och" säkra" finansieringen"
(Energimyndigheten,"2011)."

3.4 Risker inom fastighetsbranschen 
Fastighetsbranschens" aktörer" ställs" inför" flertalet" risker," som" i" grund" och" botten" handlar" om"
osäkerhet." Bland" dessa" återfinns" kommersiellaP," finansiellaP," fysiskaP," institutionellaP" och"
företagsspecifika"risker."De"respektive"riskkategorierna"definieras"och"beskrivs"mer"ingående"i"
avsnitten"som"följer."

Kommersiella risker 

Kommersiella"risker"innefattar"risker"såsom"marknadsosäkerhet,"konjunkturer"och"konkurrens."
Det"kan"handla"om"affärsmässiga"osäkerheter,"såsom"hyresgästens"betalningsförmåga,"risken"för"
vakanser" och" ökade" kundkrav" (Borendal," Osberg," &" Oscarsson," 2006)," men" också" andra"
marknadsmässiga"faktorer"såsom"ökad"konkurrens.""
Såväl"Borendal,"Osberg"och"Oscarsson"(2006)"som"andra"nutida"studier"(Grant"Thornton,"2013)"
visar" att" majoriteten" av" fastighetsbolagen" ser" en" sämre" konjunktur" som" den" absolut" största"
risken" för" företaget." Detta" eftersom" den" gör" kunderna" kostnadsmedvetna" och" försätter"
fastighetsbolagen" i" ett" priskrig." Andra" kommersiella" risker," såsom" vakanser" och" konkurrens,"
uppmärksammas"i"mindre"utsträckning"i"praktiken."

Finansiella risker 

En"annan"oerhört"uppmärksammad"risk"är"den"finansiella."Som"finansiella"risker"räknas"bland"
annat" osäkerheter" kring" ränta," valuta" och" finansiering" (Borendal,"Osberg,"&"Oscarsson," 2006)."
Det" finansiella" området" kan" ha" oerhört" stora" konsekvenser" för" verksamheten," och"
undersökningar"visar"att"fastighetsbolagens"tillväxtgrad"är"högst"sammankopplad"med"bolagets"
rörelsekapital,"finansieringskostnader"och"långsiktiga"investeringar"(Grant"Thornton,"2013)."
Bland" de" finansiella" riskerna" är" ökad" ränta" och" ökade" driftskostnader" (som" följd" av" stigande"
energipriser)" de" risker" som" flest" företag" fokuserar" på." De" finansiella" riskerna" och" de"
kommersiella" riskerna" hänger" dessutom" ihop," och" är" enligt" Borendal," Osberg" och" Oscarsson"
(2006)"de"två"väsentligaste"riskerna."

Fysiska risker 

De" fysiska" riskerna" är" rent" tekniska" risker" som"berör"driften"och"underhållet" av"byggnaderna"
och"de"installerade"systemen."Oförutsedda"skador,"driftproblem"samt"ökat"krav"på"underhåll"och"
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service"är"alla"exempel"på"fysiska"risker"som"ett"fastighetsbolag"behöver"ha"i"åtanke."(Borendal,"
Osberg,"&"Oscarsson,"2006)"

Institutionella risker 

Risker" av" institutionell" karaktär" består" av" politiska" och" legala" osäkerheter." Nya" eller"
uppdaterade" lagar," regler," krav," skatter," avgifter," bidrag"och" subventioner" är"bara"några" av"de"
osäkerheter" som" innebär" en" risk" för" de" aktörer" inom" fastighetsbranschen" som" påverkas" av"
förändringen."(Borendal,"Osberg,"&"Oscarsson,"2006)"

Företagsspecifika risker 

Utöver" de" ovanstående" riskerna" finns" även" företagsspecifika" risker," vilka" innefattar" områden"
såsom"organisation"och"varumärke."(Bergmasth"&"Strid,"2004)"
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4 Fastighetsbolag och energieffektivisering 

Detta% kapitel% snävar% in% teorin% och% behandlar% mer% specifikt% fastighetsbolagen% och% deras%
energieffektiviseringssituation.%Kapitlet%inleds%med%en%sammanställning%av%några%olika%bolagstyper%
som% identifierats% inom% fastighetsbranschen,% för% att% sedan% gå% vidare% och% introducera% läsaren% till%
fastighetsbolagens% framgångsfaktorer% för% energieffektivisering% samt% planering% och%
investeringsbedömande.%

4.1 Olika typer av fastighetsbolag 
När" det" gäller" att" identifiera" olika" typer" av" fastighetsbolag" finns" det" ingen" specifik" och"
väldefinierad" modell" för" detta." Vid" närmre" efterforskning" har" dock" ett" antal" olika" varianter"
identifierats,"som"sammanställs"i"Tabell"6."

• I"en"studie"(Ehn"&"Schultz,"2008)"delas"fastighetsbranschen"in"i"olika"segment,"baserat"på"
kundunderlag"från"ett"energibolag.""

• I" fastighetsbranschens" affärsmagasin" (Fastighetsvärlden," 2014)" publiceras" varje" år" en"
lista" över" de" 50" största" fastighetsägarna" i" Sverige." I" denna" lista" redovisas" de" olika"
typerna"av"fastighetsägare"inom"sju"olika"kategorier."

• På" en" hemsida" för" fastighetsbolagsanalys" (Constellator," 2009)" listas" fastighetsbolagen"
utifrån"olika"kriterier."

Tabell&6.&Identifierade&bolagstyper&

Segmentering*av*
fastighetsbranschen*
(Ehn*&*Schultz,*2008)**

Kategorisering*av*
fastighetsbranschen*
(Fastighetsvärlden,*2014)*

Listor*över*fastighetsbolag*
(Constellator,*2009)*

Allmännyttan# Börs# Allmännyttiga#bostadsföretag#

Asset#Management#(AM)# Fonder# Bostadsrättsföreningar#(BRF)#

Bostadsrättsföreningar#(BRF)# Institutioner# Börsnoterade#fastighetsbolag#

Facility#Management#(FM)# Kommuner# Fastighetsutveckling*

Fastighetsutveckling# Privat# IndustriS#och#tjänsteföretag#

Mindre#privata#fastighetsbolag# Statligt# Kapitalplacerare#

Större#privata#fastighetsbolag# Utländskt# Kooperativa#bostadsföretag#

Vid" en" första" anblick" finns" det" en" del" överlappningar," och" även" när"man" dyker" djupare" in" på"
definitioner" finns"det" en"del" som"hänger" ihop,"men"det" finns" också" en"del" skillnader."De"olika"
bolagstyperna" som"på" något" sätt" hänger" ihop" har" sammanförts" och" presenteras"mer" i" detalj" i"
avsnitten"som"följer."

Allmännyttan: statliga och kommunala fastighetsbolag 

Den"ursprungliga"definitionen"av"allmännyttan"är"fastighetsbolag"som"är"offentligt"ägda,"det"vill"
säga" statliga" eller" kommunala," ickePvinstdrivande" och" långsiktiga" bolag" med" låga"
avkastningskrav"(Nationalencyklopedin,"2014)."Enligt"det"gamla"synsättet"ska"allmännyttan"inte"
ha"något"vinstsyfte,"men"2011"uppdaterades"detta"synsätt,"och"enligt"den"nya"definitionen"ska"de"
allmännyttiga"fastighetsbolagen"drivas"affärsmässigt"(Boverket,"2011).""
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Ett"allmännyttigt"fastighetsbolag"består"i"hög"utsträckning"av"hyresfastigheter"och"har"mestadels"
en"egen"driftorganisation"som"också"ansvarar" för"underhållet"av" fastigheterna" (Ehn"&"Schultz,"
2008)."Allmännyttiga"fastighetsbolag"begränsas"dessutom"av"lagen"om"offentlig"upphandling"vid"
en"investeringsprocess"(Axelsson"&"Johansson,"2009)."

Fastighetsskötare 

Fastighetsskötare," eller" facility" managementPbolag" (FMPbolag)," är" tekniska" förvaltare" som"
ansvarar" för" driften" och" underhållet" av" fastigheten." Denna" bolagstyp" har" också" ett" uttalat"
vinstsyfte,"men"äger"nödvändigtvis" inte"egna"fastigheter"utan"tjänar"pengar"på"att"erbjuda"sina"
tjänster" till" andra" fastighetsägare," såsom"AMPbolag" och" större" privata" fastighetsbolag." (Ehn"&"
Schultz,"2008)"

Fastighetsutvecklare 

Fastighetsutvecklingsbolag"är"kortsiktiga,"kostnadsmedvetna"företag"som"bygger"eller"utvecklar"
fastigheter" och" snabbt" säljer" dem" vidare" till" bland" annat" bostadsrättsföreningar" och" asset"
managementPbolag."Denna"typ"av"bolag"präglas"av"ett"nästan"obefintligt"intresse"för"långsiktigt"
energieffektiviseringsarbete."(Ehn"&"Schultz,"2008)"

Investeringsförvaltare: institutioner, asset management- och fondbolag 

Investeringsförvaltare" existerar" inom" fastighetsbranschen" i" form" av" institutioner," såsom"
försäkringsbolag" och" pensionskassor" (Constellator," 2009)," AMPbolag" och" fondförvaltande"
fastighetsbolag." Denna" bolagstyp" är" vinstfokuserad" och" har," trots" att" ägarna" kan" vara" både"
långsiktiga" och" kortsiktiga," ofta" en" hög" omsättning" på" sina" fastigheter" (Energimyndigheten,"
2009b).""

Generellt" sett" är" institutionella" fastighetsbolag" långsiktiga" och" fokuserade" på" stabila"
investeringar" (Toll" &" Torselius," 2011)." Även" renodlade" kapitalförvaltare," såsom" AMPbolag,"
tenderar"att"se" fastigheter"som" långsiktiga"kapitalinvesteringar,"men" trots"detta"agerar"de"ofta"
kortsiktigt" och" hyr" in" extern" kompetens," i" form" av" fastighetsskötare," som" får" stå" för" drift" och"
underhåll"i"fastigheten"(Ehn"&"Schultz,"2008)."

Nya" studier" visar" även" att" institutionella" investerare" och" kapitalförvaltare" är" mycket" mer"
kortsiktiga" än" vad" man" tidigare" trodde." Detta" eftersom" kapitalförvaltarnas" prestationer" ofta"
bedöms" kortsiktigt," vilket" ger" ett" kortsiktigt" fokus" och" minskar" de" långsiktiga" incitamenten."
(Europeiska"Kommissionen,"2014)"

Kooperativa bostadsorganisationer och föreningar 

En"kooperativ"organisation"är"en"ekonomisk" förening"där"medlemmarna"både"äger"och"driver"
organisationen."Baserat"på"storlek,"omfattning"och"upplåtelseform"kan"denna"kategori"delas"in"i"
olika"underkategorier,"däribland"kooperativa"bostadsorganisationer"och"bostadsrättsföreningar"
(BRF)."(Bolagsverket,"2005)"

Större" kooperativa" bostadsorganisationer" arbetar" ofta" enligt" modellen" för" kooperativa"
hyresrätter,"det"vill" säga"att"de"enskilda"personerna" inte"äger,"utan"hyr" lägenheterna" från"den"
kooperativa"organisationen" (Bolagsverket," 2005)."Eftersom"kooperativa"bostadsorganisationer"
tenderar" att" bli" större" än" enskilda" BRF" har" de" oftast" flera" anställda," som" sköter" och"
administrerar"organisationen."
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Bostadsrättsföreningar" skiljer" sig" från" andra" bolagstyper" genom" att" det" är" en" ekonomisk"
förening" där" varje" lägenhet" ägs" av" enskilda" personer" som" har" inflytande" över" verksamheten"
(Nationalencyklopedin,"2014)."BRF"styrs"oftast"av"lekmän,"vilket"ger"ett"kortsiktigt"tänkande,"en"
låg" investeringsförmåga" och" en" högst" varierad" kunskapsnivå." BRF" har" oftast" ingen," eller" få,"
anställda."

Privata samt börsnoterade fastighetsbolag 

Som" privata" fastighetsbolag" räknas" fastighetsbolag" som" ägs" av" privata" aktörer." De" privata"
fastighetsbolagen" kan" vara" börsnoterade," eller" ej," och" präglas" av" ett" vinstmaximeringssyfte"
(Axelsson"&"Johansson,"2009)."Till"denna"kategori"hör"även"privata"industriP"och"tjänsteföretag"
med"ett"större"fastighetsinnehav"(Constellator,"2009)."

I"Sverige" finns"det"en"stor"mängd"mindre"privata" fastighetsbolag."Denna"typ"av" fastighetsbolag"
kännetecknas" av" en" hög" kostnadsmedvetenhet," en" (oftast)" låg" investeringsförmåga" och" en"
varierande" kompetens" gällande" drift" och" underhåll" (Ehn" &" Schultz," 2008)." Privata"
fastighetsbolag"drivs"ofta"med"ett"vinstmaximeringssyfte."De"måste"dessutom"ta"hänsyn" till"de"
hyresnivåer" som" allmännyttiga" fastighetsbolag" satt" för" likvärdiga" lägenheter" (Axelsson" &"
Johansson,"2009)."

Det"som"skiljer"de"större"privata"fastighetsbolagen"från"de"mindre"är"att" investeringsförmågan"
är" något" högre" och" att" kompetens" för" drift" och" underhåll" ofta" finns" inom" bolaget."
Fastighetsförvaltningen"är"dessutom"långsiktig."(Ehn"&"Schultz,"2008)"

4.2 Fastighetsbolagets sju framgångsfaktorer för ett bra 
energieffektiviseringsarbete 

En" relativt" ny," svensk" studie" (Forslund," 2012)" har" identifierat" sju" framgångsfaktorer" när" det"
gäller"energieffektivisering,"vilka"sammanfattas"i"listan"som"följer."

1. Ledningen"är" engagerad"och"har" en" rådgivande" roll."Medarbetarna"har"kompetens"och"
motiveras"att"ta"ansvar."

2. Kunden"värdesätts"som"en"likvärdig"partner."Företagets"värdegrund"är"väl"förankrad"hos"
såväl"ledning,"anställda"och"kunder."

3. Kunden" känner" sig" delaktig," får" snabbt" information" om" förändringar" och" återkoppling"
när"problem"uppstår."Kommunikationen"mellan"kund"och"fastighetsbolag"är"därmed"väl"
utformad."

4. Kunden" är" medveten" om" hur" beteendemönstret" påverkar" energianvändningen."
Energikostnaderna" är" tydliggjorda" och" kundanpassade" nyckeltal" redovisas."
Fastighetsbolaget"motiverar"därmed"kunden"till"ett"medvetet"energianvändande."

5. De" tekniska" systemen" är" robusta," överblickbara" och" användarvänliga."
Driftorganisationen" är" medveten" om" aktuella" energisparprojekt" och" den" interna"
kommunikationen"är"god."

6. Byggnadernas" konstruktion" och" faktorer" såsom" värmetröghet" och" tidskonstanter" tas"
med"i"beräkningarna"och"utnyttjas"optimalt."

7. Driftorganisationen" är" väl" medveten" om" byggnadernas" unika" förutsättningar" och"
justerar"successivt"systemen."Systemfel"upptäcks"därmed"tidigt"och"är"en"viktig"faktor"i"
beslutsprocessen"vid"energitekniska"investeringar."

Vidare"fastställs"att"det"finns"ett"antal"faktorer,"eller"grundförutsättningar,"som"är"avgörande"för"
hur" långt" ett" fastighetsbolag" kan" komma" i" sitt" energieffektiviseringsarbete." Dessa" indikerar"
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huruvida"ett"fastighetsbolag"har"goda"förutsättningar,"alternativt"bör"se"över"sin"verksamhet,"för"
att" lyckas" instifta"ett"effektivt"energiarbete."Grundförutsättningarna" för"ett" lyckat"energiarbete"
är,"enligt"Forslund"(2012):"

• Energiledningssystem"finns,"och"ledningen"ansvarar"för"detta"
• Tydliga"energimål"är"framtagna"
• Energiförbrukningen"kan" lätt"mätas" och" granskas" och" en" etablerad" resultatuppföljning"

ser"till"att"målen"efterföljs"
• Informationssystemet"är"väl"utformat"
• En"etablerad"processorientering"säkerställer"att"kunden"får"bästa"möjliga"inneklimat"till"

lägsta"kostnad"

Följande" avsnitt" avser" djupdyka" inom" ett" urval" av" de" framgångsfaktorer" och"
grundförutsättningar"som"presenterats"ovan,"nämligen"kommunikation"och"medvetenhet"samt"
energiledningssystem"(energimål"och"resultatuppföljning)."

Kommunikation och medvetenhet 

När" man" granskar" de" sju" framgångsfaktorerna" blir" det" tydligt" att" kommunikation" och"
medvetenhet"är"två"viktiga"beståndsdelar"som"genomsyrar"flera"av"de"sju"framgångsfaktorerna."
Forslund"(2012)"skriver:"

”Kommunikation% är% ett% ledord% och% sammanhållande% faktor% för% ett% lyckat% resultat,%%
vilket%vidare%sannolikt%innebär%att%riktigt%stora%besparingar%kan%uppnås.”""

Studien" (Forslund," 2012)" visar" nämligen" att" det" finns" starka" kopplingar" mellan" företagets"
interna" och" externa" kommunikation" och" hur" framgångsrikt" fastighetsbolagets"
energieffektiviseringsarbete"är."För"att"säkerställa"goda"grundförutsättningar"med"avseende"på"
kommunikation" gäller" det" därför" att" etablera" en" god" kundkontakt," utforma" effektiva"
informationssystem"samt"utveckla"kommunikationskanalerna"inom"bolaget"så"att"informationen"
kan"flöda"fritt"såväl"uppåt"som"nedåt"och"även"på"tvären."

Även"medvetenhet" löper" som" en" röd" tråd" genom" de" olika" framgångsfaktorerna," och"man" kan"
tydligt" se" är"medvetenheten" extremt" viktig" för" ett" framgångsrikt" energieffektiviseringsarbete."
Detta" eftersom" en" hög" medvetenhet" säkerställer" att" saker" blir" gjorda" på" rätt" sätt" samt" att"
åtgärder"upptäcks"i"ett"tidigt"skede"eftersom"driftingenjörerna"är"medvetna"om"vad"de"ska"göra,"
hur"de"ska"göra"det"och"vad"de"bör"hålla"utkik"efter."(Forslund,"2012)"

Forslund" (2012)" menar" dessutom" att" det" är" oerhört" viktigt" att" kunderna" motiveras" till" ett"
medvetet" energianvändande" eftersom" många" onödiga" energikostnader" ligger" inom" kundens"
ansvarsområde." " Detta" kräver" dock" en" ökad"medvetenhet," eftersom" kunden" sällan" ändrar" sitt"
beteende"spontant"och"på"egen"hand,"utan"reella"incitament"(Energimyndigheten,"2009b)."

Energiledningssystem; energimål och resultatuppföljning 

En" annan" aspekt" som" lyfts" fram" som" en" framgångsfaktor" är" förekomsten" av" ett"
energiledningssystem."Forslund"(2012)"förklarar:"

”En%avgörande%förutsättning%för%hur%långt%vi%kan%komma%i%energieffektiviseringsarbetet%är%
hur%strukturerade%och%systematiska%vi%är.%Ett%energiledningssystem,%där%policy,%vision%och%
mål%samt%strategier%för%energieffektiviseringsarbetet%[bör%finnas].”"
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Ett"energiledningssystem"påminner"om"ett"miljöledningssystem,"men"har"mer"specifikt"uttalade"
energimål." I" grund" och" botten" handlar" energiledningssystem" om" att" säkerställa" ett" effektivt"
energiarbete"inom"bolaget,"både"med"avseende"på"mjuka"och"hårda"värden."Miljöförvaltningen"
(2006)"fastställer"att"energiledningssystemet"därför"ställer"krav"på"att"företaget"ska:"

• Formulera"en"energipolicy"där"tydliga"mål"för"energiarbetet"ingår"
• Tillsätta"en"uttalat"energiansvarig"
• Genomföra"energiinventeringar"
• Utforma"tidsatta"åtgärdsplaner"för"hur"och"målen"ska"uppnås"
• Förankra"ett"bra"uppföljningsarbete"där"resultatet"granskas"
• Ta"fram"en"revideringsprocess"där"energipolicyn"och"energimålen"uppdateras"vid"behov"

Utöver" detta" måste" bolaget" aktivt" jobba" med" motivationen," kunskapen" och" förankringen" hos"
såväl"intern"som"extern"personal."(Miljöförvaltningen,"2006)"

2011" togs" en" ny" standard" för" energiledningssystem" fram," nämligen" ISO50001." Denna"
energiledningsstandard" baserar" sig" på" den" tidigare" europeiska" standarden" EN" 16001," med"
skillnaden"att"ett"par"nya"krav"tillkommit"och"befintliga"krav"förtydligats."(SP"Sveriges"Tekniska"
Forskningsinstitut,"2012)"

Enligt"Energimyndigheten" (2013d)" finns"det" i"nuläget" inga"krav"på"att"myndigheter" ska"ha"ett"
energiledningssystem," men" däremot" finns" det" specificerat" att" statliga"myndigheter" ska" ha" ett"
miljöledningssystem." Miljöledningssystemet" introducerades" dock" flera" år" tidigare" än"
energiledningssystemet," vilket" indikerar" på" att" om" etableringstrenden" håller" i" sig" kan" krav"
gällande"energiledningssystem"ligga"i"framtiden."

4.3 Planering och investeringsbedömning 

4.3.1 Budgetering 

För" att" ett" företag" ska" kunna"bli" framgångsrikt" är" planering"oerhört" viktig."Generellt" kan"man"
säga" att" ju" mer" en" komplex" verksamheten" är," desto" mer" komplicerad" blir" planeringen." (Ax,"
Johansson,"&"Kullvén,"2005)"

Som" ett" led" i" planeringsarbetet" fastställs" ofta" en" budget," vilket" är" en" ekonomisk" plan" för" ett"
begränsat" tidsperspektiv," vanligtvis" ett" år." Ax," Johansson" och" Kullvén" (2005)" definierar"
begreppet"som"följer:""

”En% budget% uttrycker% förväntningar% och% åtaganden% för% en% organisation,% om% ekonomiska%
konsekvenser%för%en%kommande%period”.""

Författarna" (Ax," Johansson," &" Kullvén," 2005)" lyfter" även" fram" att" en" budget" kan" syfta" till" att"
underlätta"inom"flera"olika"områden,"däribland:"

• Planering"av"verksamheten"(aktiviteter,"pengar"och"personal)"
• Samordning"(att"enheterna"jobbar"mot"gemensamma"mål)"
• Dimensionering"(verksamheten"anpassas"till"förväntade"krav)"
• Ansvarsfördelning"(vem"gör"vad)"
• Uppföljning"(en"budget"är"ett"bra"underlag"för"uppföljningsarbete)"
• Kommunikation"och"medvetenhet"(sprider"åsikter"och"ger"insikt)"
• Målsättning"(klargör"vad"som"förväntas)"
• Motivation"(god"målstyrning"motiverar"medarbetarna"att"anstränga"sig)"
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4.3.2 Beslutsapproach 

Beslutsfattande" kan" sägas" ha" en" rationell" eller" en" intuitiv" approach," vilket" i" grund" och" botten"
grundar"sig"i"vilket"angreppssätt"som"beslutsfattaren"har."

När" beslut" fattas" med" en" rationell" approach" är" beslutet" faktabaserat" och" logiskt" tänkande"
värderas" högt" (Kourdi," 2003)." Denna" approach" innebär" att" situationen" fastställs," de" kritiska"
faktorerna"identifieras,"olika"alternativ"vägs"mot"varandra"för"att"slutligen"leda"till"att"ett"beslut"
formuleras,"fattas,"implementeras"och"följs"upp."

Den"intuitiva"approachen"innebär" istället"att"beslutsfattaren"förlitar"sig"mer"på"känsla," instinkt"
och" intuition" än" fakta." Det" ger" en"mer" subjektiv" och" irrationell" bedömning" av" situationen" och"
kräver" ofta" mer" av" beslutsfattaren," både" med" avseende" på" erfarenhet" och" självkännedom."
(Kourdi,"2003)"

Kourdi" (2003)" fastställer" dock" att" en" kombinerad," balanserad" approach" ofta" leder" till" att" de"
bästa" besluten" fattas." Detta" eftersom" den" rationella" aspekten" förhindrar" att" spontana" och"
felaktiga" beslut" som" fattats" i" en" kreativ," uppjagad" och" känslomässig" sinnesstämning" fattas,"
samtidigt" som" den" intuitiva" metoden" säkerställer" att" beslutsfattarens" insikt," erfarenhet" och"
”näsa"för"affärer”"inte"exkluderas"samt"att"brister"i"den"rationella"modellen"identifieras.%

4.3.3 Avgörande kriterier och prioritering 

”Investeringsbeslut% är% många% gånger% svåra% beslut.% Detta% beror% främst% på% att%
beslutssituationen%ofta%präglas%av%osäkerhet.”%(Skärvad"&"Olsson,"2008)"

För"att"minska"osäkerheten"och"öka"chansen"till"att"det"är"ett"bra"besluts"som"tas"brukar"de"flesta"
företag"ha"ett"antal"kriterier"som"är"helt,"eller"delvis,"avgörande"för"om"investeringen"genomförs"
eller"ej."

Det" absolut" vanligaste" kriteriet" som" ska" uppfyllas" är" lönsamhet;" ses" investeringen" inte" som"
lönsam"är"det"väldigt"sällan"den"genomförs."Problemet,"som"en"studie"(SABO,"2011)"belyser,"är"
att"lönsamhet"ofta"definieras"på"olika"sätt,"vilket"många"gånger"påverkar"fastighetsbolagens"val"
av" investeringskalkylering." Beroende" på" definitionen" kan" därför" investeringsbedömningen"
påverkas"mycket,"vilket"gör"det"svårt"att"tilldela"en"åtgärd"en"objektiv"lönsamhet."Denna"varians"
innebär"att"flertalet"åtgärder,"som"kanske"är"lönsamma"enligt"andra"definitioner,"inte"genomförs."

”När%ett%investeringsbeslut%ska%fattas%är%det%viktigt%(…)%att%beakta%kvalitativa%aspekter%som%
är%svåra%att%mäta%i%kronor.”""(UFOS,"2006)""

Samma" studie" (SABO," 2011)" betonar" även" vikten" av" att" ta" hänsyn" till" flera" faktorer" och"
avgörande" kriterier" när" man" tar" investeringsbeslut" samt" prioriterar" och" jämför" olika"
energieffektiviseringsåtgärder" med" varandra." Några" avgörande" kriterier" som," förutom"
lönsamhet,"presenteras"är:"

• Kommande"projekt."Ifall"en"upprustning"eller"ombyggnation"ska"genomföras"kan"många"
åtgärder"som"inte"är"ekonomiskt"försvarbara"på"egen"hand"motiveras."

• Graden"av"behov."Är"något"mer"tekniskt"akut"än"något"annat?"
• Marknadens" osäkerhet." En" osäker" marknad" kan" kräva" högre" avkastning" på"

investeringen."
• Förändrat" fastighetsvärde." Om" fastighetens" värde" ökar" efter" åtgärderna" kan" det"

rättfärdiga"investeringen.""
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Flertalet" andra" studier" stödjer" dessa" kriterier," och" en" rapport" som" UFOS" (2006)" tagit" fram"
presenterar" i" sin" lista" över" avgörande" faktorer" även" kriterierna:" driftsäkerhet," arbetsmiljö,"
verksamhetspåverkan"samt"samhällsåtaganden."

4.3.4 Investeringskalkylering 

För"att"säkerställa"att"investeringsbeslutet"är"rationellt"grundat"brukar"det"underlätta"att"räkna"
på"de"framtida"betalningsströmmarna"som"uppstår"i"och"med"en"investering."På"så"sätt"kan"man,"
med"hjälp"av" investeringskalkylering,"bilda"sig"en"uppfattning"av"de"ekonomiska"konsekvenser"
som" en" investering" medför," det" vill" säga" om" den" är" lönsam" eller" ej" (UFOS," 2006)." Tre" av" de"
vanligaste" investeringskalkyler" som" används" vid" investeringsbedömning" är" paybackPmetoden,"
internräntemetoden"och"nuvärdemetoden,"vilka"beskrivs"mer"ingående"under"respektive"rubrik."
(Skärvad"&"Olsson,"2008)"

Payback-metoden 

PaybackPmetoden"är"en"enkel"investeringskalkyl"som"sätter"återbetalningstiden"i"fokus,"det"vill"
säga" fastställer"hur" snabbt"man" får" tillbaka"det" investerade"beloppet." Investeringen"är" lönsam"
om" återbetalningstiden" är" kortare" än" företagets" fastställda" krav." Ju" kortare" återbetalningstid,"
desto" bättre" investering." Värt" att" notera" är" att" paybackPmetoden" ofta" omnämns" som" payoffP
metoden,"även"om"detta"är"felaktigt"och"bör"undvikas."(Skärvad"&"Olsson,"2008)"

Fördelar" med" metoden" är" att" den" är" enkel" att" använda" och" att" man" slipper" räkna" med"
kalkylräntan." Nackdelar" är" att" metoden" gynnar" kortsiktiga" investeringar" (Skärvad" &" Olsson,"
2008)." Metoden" är" därför" särskilt" användbar" när" man" tittar" på" investeringar" med" korta"
återbetalningstider,"men"är"mindre"lämplig"för"investeringar"som"är"långsiktiga."(UFOS,"2006)"

En" åtgärd" kan," enligt" tidigare" studier" gällande" allmännyttan," ses" som" lönsam" om" den" har" en"
återbetalningstid" om" cirka" tio" år." I" denna" studie" fastställs" det" dessutom" att" flertalet" åtgärder"
oftast"har"en"så"pass"lång"återbetalningstid"att"de"inte"kan"ses"som"lönsamma"på"egen"hand,"utan"
bör"genomföras"i"samband"med"ombyggnationer"eller"renoveringar."(SABO,"2011)"

Internräntemetoden 

Internräntemetoden" beräknar" en" investerings" årliga" avkastning" på" det" investerade" kapitalet."
Investeringen"är" lönsam"om" internräntan"är" lika"stor"eller"högre"än"kalkylräntan,"det"vill" säga"
företagets" avkastningskrav" (UFOS," 2006)." Ju" högre" internränta," desto" bättre" investering."
(Skärvad"&"Olsson,"2008)"

En"fördel"med"internräntemetoden"är"att"den"ger"ett"tydligt"resultat"som"är"lätt"att"jämföra"med"
andra"investeringar"samt"är"giltig"även"om"kalkylräntan"ändras."En"nackdel"är"att"den"är"något"
mer"komplicerad"än"de"andra"investeringskalkylerna."(Skärvad"&"Olsson,"2008)"

Tidigare"studier"har"fastställt"att"den"önskade"internräntan"oftast"varierar"mellan"olika"typer"av"
fastighetsbolag." Långsiktiga" fastighetsförvaltare," såsom" allmännyttan," antas" acceptera" en"
internränta"på"cirka"5P10"procent"fördelat"över"en"lång"återbetalningsperiod."Konkurrensutsatta"
och"privata"fastighetsförvaltare"antas"vara"kortsiktigare,"och"har"ofta"en"önskad"internränta"på"
över"15"procent,"fördelat"på"en"femårsperiod."(SABO,"2011)"

Energimyndighetens" beställargrupp" för" lokaler," BELOK," har" tagit" fram" ett" beräkningsverktyg"
som" baserar" sig" på" internräntemetoden," se" Figur" 5." I" figuren" utgör" de" streckade" linjerna"
internräntan," det" vill" säga" den" avkastning" som" en" åtgärd" har." Varje" åtgärd" analyseras" först"
baserat"på"sin"enskilda"investeringskostnad,"besparing"och"livslängd"och"ritas"in"i"diagrammet."
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Sedan" kombineras" flera" åtgärder," vilka" resulterar" i" ett" diagram" som" ser" ut" som" Figur" 5." I"
diagrammet" placeras" åtgärderna" i" storleksordning," där" åtgärder"med"bäst" avkastning" (det" vill"
säga"brantast"lutning)"placeras"först."Totalverktyget"hjälper"därmed"fastighetsbolagen"att"skapa"
åtgärdspaket" som" kombinerar" flera" åtgärder" inom" ramen" för" det" egna," fastställda"
lönsamhetskravet" (BELOK,"2014)."På"detta" sätt" säkerställs" att" åtgärder" som" inte" går" att" räkna"
hem" individuellt," men" bidrar" till" en" reell" energibesparing," ändå" genomförs" (SABO," 2011)." En"
annan" fördel" med" verktyget" är" att" det" tillåter" dig" att" räkna" på" hur" faktorer," såsom" ett" ökat"
energipris,"påverkar"åtgärdernas"lönsamhet"(BELOK,"2012)."

Figur&5.&BELOK:s&Totalverktyg,&Besparing&[kkr/år]&på&den&lodräta&YVaxeln,&Investering&[kkr]&på&den&
horisontella&XVaxeln&och&avkastning&längs&procentlinjerna&(BELOK,&2012)&

"

Nuvärdemetoden 

Nuvärdemetoden," eller" kapitalvärdemetoden," är" en" investeringskalkyl" som" beräknar" en"
investerings"nuvärde,"det"vill"säga"inbetalningsöverskottens"totala"värde"för"hela"investeringens"
livslängd," omvandlat" till" nutida" värde." Investeringen" är" lönsam" om" nuvärdet" är" högre" än"
investeringens" storlek," det" vill" säga" om" kapitalvärdet" (differensen" mellan" nuvärdet" och"
investeringens"storlek)"är"positivt"(SABO,"2011)."Ju"högre"kapitalvärde,"desto"bättre"investering."
Värt"att"notera"är"att"kapitalvärdet"anger"investeringens"värde"exklusive"avkastningskravet,"som"
tas"med"i"kalkylräntan."(Skärvad"&"Olsson,"2008)"

Nuvärdemetoden"är"särskilt"lämpad"för"att"investeringar"av"engångskaraktär"(UFOS, 2006)."Två"
fördelar" med" nuvärdemetoden" är" att" den" är" enkel" och" tar" hänsyn" till" kassaflödena" under"
investeringens"hela"livslängd."En"nackdel"är"att"metoden,"vid"en"jämförelse"mellan"flera"positiva"
kapitalvärden," gynnar" den" största" investeringen," vilket" kan" skapa" svårigheter" för" företag"med"
investeringsbegränsningar." För" att" undvika" detta" bör" kapitalvärdekvoten," det" vill" säga"
kapitalvärdet" dividerat" med" grundinvesteringens" storlek," beräknas" och" användas" för" att"
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rangordna" investeringarna." En" annan" nackdel" är" att" man" måste" uppskatta" en" kalkylränta."
(Skärvad"&"Olsson,"2008)"
Det" finns" även" varianter" på" nuvärdemetoden," såsom" annuitetsmetoden," där" en" investerings"
annuitet"beräknas"genom"att"hänsyn"tas"till"investeringens"kassaflöden"för"ett"genomsnittligt"år."
En"nackdel"är"att"metoden"inte"tar"hänsyn"till"betalningskonsekvenserna"för"investeringens"hela"
livslängd,"vilket"nuvärdemetoden"gör."(Skärvad"&"Olsson,"2008)"

4.3.5 LCC-analys 

”För% energieffektiviseringsåtgärder% gäller% nästan% alltid% att% energikostnaderna% under%
produktens% livslängd% spelar% större% roll% för% de% totala% kostnaderna% än% vad% de% initiala%
investeringskostnaderna%gör.”"(Boverket"&"Energimyndigheten,"2013)"

Begreppet" LCCPanalys" kommer" från" engelskans" Life" Cycle" Cost" (LCC)" och" går" ut" på" att" man"
analyserar"en" investerings" livscykelkostnader"och"är"en"väldigt"effektiv"metod"för"att" fastställa"
nyttan" av" en" energieffektiviseringsåtgärd." Detta" eftersom" analysen" tar" hänsyn" till" den" totala"
kostnaden"under" investeringens" livslängd,"det"vill" säga" inkluderar"både" investeringskostnaden"
samt"driftP"och"underhållskostnaderna"för"hela"livslängden"(UFOS,"2006)."LCCPanalysen"främjar"
energieffektiva" investeringar," vars" initiala" investeringskostnad" kanske" är" högre" än" andra"
alternativ," men" som" har" mycket" lägre" årliga" driftskostnader," vilket" gör" det" till" det" bästa"
alternativet"(IVA,"2012a)."
Trots" sina" fördelar" är" inte"metoden" så" väletablerad"på"marknaden" som"man" skulle" kunna" tro,"
vilket"delvis"har"sina"förklaringar"i"att"analysen"är"relativt"komplicerad"jämfört"med"exempelvis"
andra"investeringskalkyler"såsom"payback,"och"att"den"är"så"pass"långsiktig"att"många"anser"den"
osäker."

”I% praktiken% har% LCCQperspektivet% fått% ett% begränsat% genomslag.% Genom% diskontering%
tillmäts% besparingar% och% kostnader% bortom% en% horisont% på% cirka% 10Q15% år% en% liten%
betydelse.”"(IVA,"2012a)"
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5  Energitjänster och energibolag 

I%detta%kapitel%introduceras%läsaren%till%energitjänster%och%energibolag.%Kapitlet%inleds%med%en%kort%
introduktion% och% beskrivning% av% olika% energitjänster% samt% en% sammanställning% av%
fastighetsbolagens%behov%av%energitjänster.%Vidare%behandlas%ett%avsnitt%om%energibolag%som%även%
redogör%för%deras%konkurrenter%på%energitjänstemarknaden%och%komplexa%situation.%Avslutningsvis%
presenteras%studiens%uppdragsgivare:%Elkraft%Sverige.%

5.1 Energitjänster 

5.1.1 Definition och historik 

Energitjänster" finns" i" flertalet" olika" varianter," men" generellt" innefattas" en" enskild" tjänst" eller"
paketerade" tjänster" och" åtgärder," som" har" ett" indirekt" eller" direkt" syfte" att" effektivisera"
energianvändandet"(Energimyndigheten,"2013b).%

Energitjänster,"såsom"de"är"definierade"idag,"kan"härledas"så"långt"tillbaka"som"till"70Ptalet,"då"
företag" i" USA" introducerade" energitjänster" som" ett" sätt" att" hantera" den" aktuella" oljekrisen." I"
Sverige"skulle"det"dröja"ända"till"90Ptalet"innan"energitjänster"började"dyka"upp,"och"sedan"dess"
har" den" svenska" energitjänstemarknaden," både" med" avseende" på" utbud" och" efterfrågan,"
varierat."Ett"uppsving"för"energitjänstemarknaden"kom"när"elmarknaden"avreglerades"år"1996,"
och"detta"eftersom" företagens"ökade"konkurrensutsättning"gjorde"att" flertalet" företag" fick"upp"
ögonen" för" energitjänster" som" en" metod" att" differentiera" sig" på" marknaden" och" stärka" sina"
kundrelationer." På" senare" tid" har" även"politiska"mål" som" avser" hantera" klimatfrågan" gjort" att"
energitjänster" hamnat" i" fokus," och" allt" eftersom" energieffektiviseringskraven" skärps" beräknas"
marknaden"växa"ytterligare."(Energimyndigheten,"2011)%

5.1.2 Typer av energitjänster 

Inom"definitionen"för"energitjänster"finns"det"utrymme"för"en"hel"del"olika"typer"av"tjänster"och"
produkter."Energitjänsterna"kan"behandla"aspekter"såsom"ekonomi,"miljö,"leverans,"komfort"och"
information" och" brukar" kategoriseras" enligt" Figur" 6." De" fyra" vanligaste"
energitjänstekategorierna"är,"som"man"kan"se"i"figuren;"information,"analys,"åtgärder"och"avtal."
Några" exempel" på" energitjänster," uppdelade" per" syfte" (indirekt" eller" direkt"
energieffektivisering),"presenteras"mer"ingående"under"respektive"rubrik."

Figur&6.&Kategorisering&av&energitjänster&(Energimyndigheten,&2013b)&

"

Avtal#Åtgärder#Analys#Informa`on#

Indirekta#
energitjänster#

Indirekta#
energitjänster#

Direkta#
energitjänster#

Indirekta##
&#direkta#

energitjänster#
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Indirekta energitjänster 

Indirekta" energitjänster" är" abstrakta" tjänster" som" inte" nödvändigtvis" resulterar" i"
energieffektivisering," men" stödjer" kunder" som" vill" energieffektivisera." Denna" typ" av"
energitjänster"behandlar"oftast"aspekter"såsom"information,"analys"och"avtal,"vilka"bidrar"till"att"
öka"kännedomen"om"fastigheterna,"ge"underlag"för"åtgärdsprioritering"och"”köpa"tid"i"kriget"mot"
energitjuvarna”" (Energimyndigheten," 2013b)." Nedan" presenteras" en" lista" över" indirekta"
energitjänster"som"Energimyndigheten""(2013b)"tagit"fram:"

• Energirådgivning:"syftar"till"att"ge"tips"och"råd"om"gällande"energifrågor."
• Energistatistik:" leverans" av" statistik" över" energianvändningen" eller" dylikt;" ofta" ett"

underlag"för"vidare"energiarbete."
• Energianalys/utredning:" en" kartläggning" av" energianvändandet" som"ofta" resulterar" i"

åtgärdsförslag."
• Energideklaration:" en"obligatorisk"kartläggning"av"en" fastighets"energiprestanda"med"

specifika"åtgärdsförslag."
• Utbildning:"syftar"till"att"öka"kunskapen"om"energianvändningen."

Direkta energitjänster  

Direkta"energitjänster"är"tjänster"eller"produkter"som"direkt"syftar"till"att"förbättra"nyttjandet"av"
energin" och" alltid" resulterar" i" en" kortP" eller" långsiktig" energieffektivisering." Direkta"
energitjänster"är"oftast"åtgärdsP"och"avtalsmässiga"och"bidrar"till" faktiska"besparingar,"en"ökad"
miljönytta," jämnare" inomhusklimat" och" en" bättre" kännedom" om" fastigheterna"
(Energimyndigheten,"2013b)."Energimyndigheten"(2013b)"listar"följande"direkta"energitjänster:"

• Energieffektivisering:" genomförande" av" energibesparande" åtgärder" såsom"
utbyte/renovering"av"utrustning"och"aggregat"eller"driftoptimering"som"säkerställer"att"
systemen"nyttjas"optimalt."

• Prestationsavtal:"en"tjänst"där"leverantören"genomför"ett"energieffektiviseringsprojekt"
på" totalentreprenad" i" utbyte" mot" att" beställaren" får" någon" form" av"
energibesparingsgaranti." Ett" exempel" på" prestationsavtal" är" Energy" Performance"
Contracting"(EPC),"vilket"är"en"väldigt"effektiv"energitjänst"som"(oftast)"är"vinstgivande"
för" båda" parter" eftersom" en" riskP" och" vinstdelning" görs" mellan" beställaren" och"
leverantören."

• Funktionsavtal:"en" tjänst"där" fokus" ligger"på" funktion," inte"en"såld"produkt."När" fokus"
ligger" på" att" tillfredsställa" en" efterfrågad" nytta" ges" incitament" till" att" se" över" en"
effektivare"leverans"av"energin."

• Serviceavtal:"säkerställer"effektiv"leverans"av"energi."
• Drift&och&underhåll:"samma"som"ett"serviceavtal,"men"med"ett"mer"omfattande"ansvar"

för"kundens"energianvändning."Ofta"ingår"energieffektivisering"i"avtal"gällande"drift"och"
underhåll."

Just"prestationsbaserade"avtal"är"ett"effektivt"sätt"att"överkomma"delade" incitament"genom"att"
dela" på" risken," främja" energieffektivisering" och" skapa" vinst" för" båda"parter" (Byman"&" Sabuni,"
2014)." Detta" eftersom" fastighetsägaren" betalar" för" tjänsten" först" när" en" energibesparing" görs."
Konsultfirman" erhåller" då" en" viss" procent" av" besparingen" som" betalning" för" samarbetet" och"
kunden"får"resten."
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5.1.3 Kundernas motiv till att köpa respektive inte köpa energitjänster 

Bergmasth" och" Strid" (2004)" genomförde" en" rigorös" studie" som" visade" att" de" huvudsakliga"
anledningarna" till" att" svenska" företag" intresserade" sig" för" energitjänster" var" sänkta"
energikostnader,"att"de"själva"saknade"kompetens"för"att"hantera"energifrågorna"internt"samt"att"
det"ger"dem"möjlighet"att"fokusera"på"sin"kärnverksamhet"istället."En"ytterst" låg"andel"svarade"
att"energitjänsterna"var"intressanta"eftersom"de"ger"miljöförbättringar"och"bättre"energinytta."

Samma"studie"(Bergmasth"&"Strid,"2004)"påvisade"dessutom"energikundernas"motiv"till"att"inte"
köpa" energitjänster." De" vanligaste" anledningarna" var" att" de" själva" hade" kompetensen" internt,"
saknade" information" om" energitjänsterna" eller" att" energitjänsterna" inte" var" anpassade" efter"
företagens" verkliga" behov" och" inte" skulle" komma" företaget" till" godo." Enbart" ett" fåtal" företag"
svarade" att" energitjänsterna" var" för" dyra," att" energitjänsterna" inte" var" intressanta" för" att"
energianvändningen"är"så"pass"låg"och"att"leverantören"inte"sågs"som"trovärdig."

5.1.4 Fastighetsbolagens behov av energitjänster 

Som"nämnts"kan"olika"fastighetsbolag"ha"helt"olika"behov"av"energitjänster."Några"faktorer"som"
påverkar" behovet" är" fastighetsbolagens" ägarförhållanden," syften," tidsperspektiv," miljöfokus,"
investeringshorisonter"och"kostnadsmedvetenhet."I"följande"avsnitt"kommer"fastighetsbolagens"
behov" av" energitjänster" redovisas" för" respektive" bolagstyp" som" tidigare" identifierats." Tabell" 7"
sammanfattar" segmentens" behov" av" energitjänster" som" sedan" förklaras" mer" ingående" under"
respektive"rubrik."

Tabell&7.&Fastighetsbolagens&behov&av&energitjänster&

Segment*
Inställning*till*
energitjänster*

Generellt*behov*

Allmännyttan*
Viss#tveksamhet,#
vill#inte#förlora#
intern#kompetens#

Energieffektivisering,#information#(förbrukning#och#
miljöpåverkan),#sänkt#miljöpåverkan#

Fastighetsskötare* Oklart# Oklart#

Fastighetsutvecklare* Varierar#
Underhåll#och#drift,#energieffektivisering#(kortsiktig),#
information#(förbrukning),#utbildning#

Investeringsförvaltare* Positiv#
Underhåll#och#drift,#information#(förbrukning),#
rådgivning#

Kooperativa*
bostadsorganisationer*
och*föreningar*

Varierar# Energieffektivisering,#rådgivning#

Privata*samt*
börsnoterade*
fastighetsbolag*

Positiv#

Små#privata:#Underhåll#och#drift,#energieffektivisering,#
information#(förbrukning),#utbildning,#rådgivning#

Stora#privata:#Underhåll#och#drift,#information#
(förbrukning#och#miljöpåverkan),#sänkt#miljöpåverkan,#
enskild#uppföljning,#utbildning#
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Allmännyttan 

Allmännyttiga" fastighetsbolag" har" en" uttalad" miljöfokus" (Hyresgästföreningen," 2014)" och" det"
finns" stora" behov" av" att" investera" i" energieffektiviseringar" (SABO," 2012)," även" om" tidigare"
studier" visat" på" att" energifrågorna" ofta" får" stå" tillbaka" för" andra" prioriteringar"
(Energimyndigheten,"2009b)."

Bolagen"värderar" intern"kompetens"högt"och" är"därför," trots" sin"positiva" inställning" gentemot"
energitjänster,"tveksamma"till"att"låta"energibolag"ta"över"för"mycket."De"har"dock"ett"behov"av"
att" sänka" kostnaderna," både" kortsiktigt" och" långsiktigt," och" är" villiga" att" investera" (Ehn" &"
Schultz,"2008).""

Många" allmännyttiga" fastighetsbolag" är" särskilt" positiva" till" energitjänster" såsom" EPC"
(Energimyndigheten," 2009b)," utrustning" som" minskar" miljöpåverkan" och" energitjänster" som"
ökar" informationsflödet," både" med" avseende" på" förbrukningsdata" och" miljöpåverkan" (Ehn" &"
Schultz,"2008)."De"allmännyttiga"bolagens"långsiktighet"innebär"att"det"finns"tydliga"ekonomiska"
incitament" i"och"med"möjligheten"att" sänka"driftkostnaderna,"vilket"ökar"bolagens" intresse" för"
energitjänster"(Energimyndigheten,"2009b)."

Fastighetsskötare 

Tidigare" studier" visar" på" en" ovisshet" gällande" vilka" typ" av" energitjänster" som" efterfrågas" av"
fastighetsskötare."Detta"eftersom"energibolagen"samarbetar"direkt"med"fastighetsägaren,"oftast"
utan"att"gå"via"FMPbolaget."(Ehn"&"Schultz,"2008)"

Fastighetsutvecklare 

Fastighetsutvecklingsföretag"är"kortsiktiga,"och"i"princip"enbart"intresserade"av"mindre"åtgärder"
som"höjer"värdet"på"fastigheten."Synen"på"energitjänster"varierar,"och"långsiktiga"tjänster"såsom"
EPC"är"inte"intressanta,"vilket"till"stor"del"beror"att"tidshorisonten"är"för"lång"då"fastigheten"ofta"
ska" säljas" vidare" inom"en" snar" framtid."Bolagen"har"dock" ett" behov" av" tjänster" och"utbildning"
gällande"drift"och"underhåll,"kortsiktiga"energieffektiviseringsåtgärder"samt"energitjänster"som"
ökar"informationen"kring"förbrukningen."(Ehn"&"Schultz,"2008)"

Investeringsförvaltare 

Investeringsförvaltare" har" ofta" en" hög" omsättning" på" sina" fastigheter," vilket" leder" till" att"
intresset" för" sänkta"driftkostnader" är" svagt" och" att" olika" energieffektiviseringsåtgärder" är" lågt"
prioriterade."Detta" trots" att" energieffektiviseringsåtgärder," i" regel," kan"öka" fastighetens" värde,"
vilket"borde"sporra"investeringsförvaltarnas"intresse."(Energimyndigheten,"2009b)"

I" och" med" att" renodlade" kapitalförvaltare" gärna" hyr" in" externa" bolag" som" står" för" drift" och"
underhåll"av" fastigheten"går" ingen" intern"kompetens" förlorad"om"de" låter"energibolagen" ta"ett"
steg"längre"in"i"fastigheten."De"är"därför"öppna"för"energitjänster."(Ehn"&"Schultz,"2008)"

Generellt" sett" värdesätts" enkelhet" och" åtgärder" som" höjer" värdet" på" fastigheten." Kunder" till"
renodlade"kapitalförvaltare"ställer"ofta"höga"krav"på"servicenivån"och"ser"miljömedvetenhet"som"
en"nödvändighet."Trots"detta"är"hyresgästerna"inte"villiga"att"gå"upp"i"pris"för"nyttjande"av"mer"
energieffektiv" utrustning," och" energieffektiviseringsåtgärder" är" därmed" endast" intressanta" för"
kapitalförvaltarna"om"de" tillför" fastigheten"ett" faktiskt"värde," inte"bara"abstrakt"värde." (Ehn"&"
Schultz,"2008)"
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Renodlade" kapitalförvaltare" är" intresserade" av" energitjänster" som" innefattar" en" ökad"
information," såsom" förbrukningsdata," och" rådgivning." Prismässigt" föredras" en"kombination" av"
en"fast"och"en"rörlig"del,"vilket"både"ger"utrymme"för"enkel"budgetering"och" incitament" för"att"
påverka"energiförbrukningen,"och"därmed"priset."(Ehn"&"Schultz,"2008)"

Kooperativa bostadsorganisationer och föreningar 

I" kooperativa" organisationerP" och" föreningar" tas" beslut" av" styrelsen," som" i" allra" högsta" grad"
influeras" av" de" boende" i" föreningen." Den" stora" kunskapsspridningen"mellan" organisationerna"
och" föreningarna" innebär" att" synen" på," och" behovet" av," energitjänster" varierar." I" de" fall" där"
uppvärmning" ingår" i" hyran" saknas" dessutom" incitament" för" effektivt" energianvändande" och"
fokus" ligger"därför"ofta"på"en"kortsiktigt" effektiv"drift," inte" en" långsiktigt" god"energiprestanda"
(Ehn"&"Schultz,"2008)."Som"nämnts"tidigare"kan"denna"typ"av"situation,"där"brukaren"är"med"och"
påverkar" men" fastighetsägaren" betalar" för" energianvändningen," leda" till" problem" med" såväl"
energieffektiviteten"som"energianvändningen."

En" tidigare" studie" konstaterade" att" bostadsrättsföreningar" har" ett" varierande" intresse" för"
energitjänster," och" ser"EPC"och" rådgivning" som"de" intressantaste" alternativen" (Ehn"&"Schultz,"
2008)."Samma"studie"observerade"att"det"som"efterfrågas"är"tydlighet,"och"kanske"främst"när"det"
gäller"investeringens"återbetalningstid."

Privata samt börsnoterade fastighetsbolag 

De" privata" fastighetsbolagen" är" positiva" till" energitjänster" överlag," men" är" särskilt" svåra" att"
karaktärisera"eftersom"det"kan"skilja"mellan"bolagen,"inte"minst"med"avseende"på"deras"storlek."
(Energimyndigheten,"2009b)"

De"mindre"privata"fastighetsbolagen"vill"ha"lätta"investeringar"och"trygga"lösningar."Intresset"för"
en"minskad"miljöpåverkan"är"låg"och"kundnöjdheten"är"i"fokus."Kundnöjdheten"värderas"högre"
än" exempelvis" energibesparande" åtgärder," men" intresset" för" energieffektiviseringstjänster"
såsom"EPC"och"produkter"som"förbättrar"det"dagliga"arbetet"existerar."Även"tjänster"relevanta"
för"underhåll"och"drift"samt"utbildning"och"rådgivning"är"intressanta."(Ehn"&"Schultz,"2008)"

Större" privata" fastighetsbolag" har" en" bred" variation" av" behov" och" intresse." Generellt" finns" ett"
stort"intresse"för"energitjänster"som"innefattar"drift"och"underhåll,"ökad"information"(både"med"
avseende"på" förbrukning"och"miljöpåverkan)," enskild"uppföljning"av"genomförda"åtgärder"och"
utbildning" inom" driftoptimering" för" att" minska" miljöpåverkan." De" är" dessutom" villiga" att"
investera" i" energieffektiv" utrustning" som" minskar" miljöpåverkan." Många" större" privata"
fastighetsbolag"har"dock,"enligt"tidigare"studier,"visat"sig"skeptiska"till"energitjänster"såsom"EPC,"
med" förklaringen" att" de" har" dåliga" erfarenheter" av" en" orättvis" vinstfördelning" och" avsaknad"
kompetens"hos"konsulterna."(Ehn"&"Schultz,"2008)"

5.2 Energibolag 
Energibolag" är" företag" som" är" aktiva" inom" energibranschen" och" producerar," distribuerar"
och/eller"säljer"energi."I"Sverige"ser"fördelningen"av"energibolagen"ut"som"illustreras"av"Figur"7."
Som" man" kan" se" är" det" absolut" vanligaste" att" energibolagens" verksamheter" innefattar" el,"
energieffektiviseringar" (energitjänster)," värme" och" förnyelsebara" energikällor." Idag" är" det"
väldigt"få"energibolag"som"inte"erbjuder"någon"form"av"energitjänster.""

"
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Figur&7.&Andel&energibolag&inom&olika&branschsegment&(Strömgren,&2013)&

"

5.2.1 Varför erbjuder energibolag energitjänster? 

De"vanligaste"anledningarna"till"att"energibolag,"eller"andra"aktörer,"erbjuder"energitjänster"är"
ekonomiska" och"marknadsmässiga." Bland" några" av" de" vanligaste" drivkrafterna" hittar"man" en"
ökad" lönsamhet," en" önskan" att" täcka" intäktsförluster," en" ökad" konkurrenskraft," samt" att"man"
lockar"nya"kunder"och"säkerställer"långsiktiga"affärer."(Energimyndigheten,"2013b)"

”Genom% energitjänster% kan% [energibolag]% säkerställa% låg% kundomsättning% och% attrahera%
nya% kunder,% frigöra% kapacitet% i% produktionen% och% distributionen,% samt% komplettera%
kärnverksamheten.”"(Energimyndigheten,"2011)"

Moderna" studier" på" området" har" visat" sig" otillfredsställande," men" en" tio" år" gammal" studie"
(Bergmasth"&"Strid,"2004)"visar"att"energibolagen"huvudsakligen"erbjuder"energitjänster"för"att"
matcha" sina" konkurrenter" och" inge" större" förtroende" genom" att" marknadsföra" sig" som"
ansvarstagande," samhällsnyttiga" och" miljömedvetna." Fokus" ligger" alltså" mer" på" att" attrahera"
kunder," för" att" indirekt" säkerställa" långsiktiga" affärer," snarare" än" att" lösa" kundernas" specifika"
problem.""

5.2.2 Energibolagens konkurrenter på energitjänstemarknaden 

Ett"företag"som"erbjuder"energitjänster"kan"vara"ett"renodlat"energitjänsteföretag,"det"vill"säga"
ett"fristående"företag"(konsulter"och"dylikt),"eller"helt"enkelt"ingå"i"ett"energibolags"verksamhet."
Energitjänstemarknadens"huvudsakliga"aktörer,"och"deras"generella"utbud"av"energitjänster,"ges"
av" Tabell" 8." Som" man" kan" se" är" energitjänstemarknaden" relativt" hårt" konkurrensutsatt," och"
energibolagens" huvudsakliga" konkurrenter" är" andra" energibolag," konsulter," installatörer,"
leverantörer/återförsäljare," tekniska" förvaltare," driftP" och" underhållsföretag" samt" bolag" som"
erbjuder"energitjänster"internt."

"
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"

Tabell&8.&Aktörer&och&deras&utbud&av&energitjänster&(Energimyndigheten,&2011)&

Aktör* Generellt*utbud*av*energitjänster*

Energibolag*
Energistatistik,#energikartläggning,#energirådgivning,#
energieffektivisering,#serviceavtal,#driftS#och#underhåll,#
prestationsavtal#samt#funktionsavtal#

Konsulter*
Energikartläggning,#energirådgivning,#energieffektivisering,#
serviceavtal,#driftS#och#underhåll,#prestationsavtal#och#funktionsavtal#

Installatörer* Energieffektivisering,#serviceavtal,#driftS#och#underhåll#

Leverantörer/återförsäljare* Energistatistik#

Fastighetsskötare* Energieffektivisering,#serviceavtal,#driftS#och#underhåll#

DriftQ*och*underhållsföretag* Energieffektivisering,#serviceavtal,#driftS#och#underhåll#

Interna*energitjänster* Prestationsavtal#och#funktionsavtal#

I"en"rapport"signerad"Energimyndigheten"(2009a)" toppar"dock"energibolag" listan"över"aktörer"
som" svenska" VD:ar" " skulle" kontakta" vid" frågor" gällande" företagets" energianvändning." Hela" 56"
procent"svarade"att"energibolag"var"värdefulla"kontaktpersoner,"vilket"låg"flera"procentenheter"
högre" än"konsultfirmor," vars" svarsfrekvens" låg"på"40"procent"och" installatörer," som" låg"på"26"
procent." Det" är" troligt" att" detta" har" ändrat" sig" med" tiden," eftersom" synen" på" energibolagens"
intresse"i"energieffektiviseringsfrågan"har"mött"allt"starkare"tvivel"och"motstånd"(SABO,"2011)."

5.2.3 Problematiken med att leverera energi och förespråka 
effektivisering 

Trots"att"det" faller"sig"naturligt"att"koppla" ihop"energibolag"med"energitjänster"blir" just"denna"
länk"ofta"hårt"ifrågasatt."Detta"går"att"illustrera"genom"att"visa"på"de"huvudsakliga"skillnaderna"
mellan"ett"energibolag"och"ett"energitjänsteföretag,"vilka"ges"av"Tabell"9.""

Tabell&9.&Skillnader&mellan&energibolag&och&energitjänsteföretag&(Bergmasth&&&Strid,&2004)&

* Energibolag* Energitjänsteföretag*

Utgångspunkt* Produktion#och#leverans#av#energi# Leverans#av#energinytta#

Fokus* Energislag#och#produkter# Kundernas#behov#

Medel*
Sälja,#marknadsföra#och#avtala#om#
energi#

Koordinera#energi#och#energitjänster#för#att#
ge#kunderna#bästa#energinytta#till#lägsta#
kostnad#

Mål* Lönsamhet#genom#volym# Lönsamhet#genom#kundtillfredsställelse#

Som"man" kan" se" går" energibolagens" huvudverksamhet" ut" på" att" tjäna" pengar" på" att" leverera"
energi," vilket" går" stick" i" stäv" med" deras" engagemang" inom" energieffektiviseringsfrågan%
(Energimyndigheten," 2011)." Det" är" därför" vanligt" att" kunder" ställer" sig" tveksamma" till"
energibolagens"engagemang"eftersom"bolagens"intäkter"påverkas"direkt"av"kundernas"minskade"
energianvändning."Denna"misstro"kan"i"vissa"fall"utvecklas"till"ett"motstånd,"och"det"faktum"att"
flertalet"energibolag"använder"sig"av"kostnadsmodeller"där"taxan"för"energin"(det"vill"säga"priset"
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på"energin)"går"upp"om"energiförbrukningen"minskar,"vilket"resulterar"i"samma"energikostnad,"
stärker"inte"direkt"kundernas"tilltro"till"energibolagen"(SABO,"2011)."

%“Det%finns%en%inneboende%konflikt%för%energiföretag%mellan%att%sälja%så%mycket%energi%som%
möjligt% och% att% samtidigt% förespråka% och% verka% för% att% uppnå% en% effektivare%
energianvändning%hos%sina%kunder.% [Energibolag]%kommer% i%allt% större%omfattning%att% stå%
inför%den%tillsynes%motsägelsefulla%uppgiften%att%sälja%både%produkten%energi%och%tjänster%i%
form%av%energieffektivisering.”"(Wiborgh,"2007)"

Denna"paradox"innebär"att"energibolagen,"som"på"en"ren"energimarknad"vinner"på"att"kunderna"
konsumerar," måste" ställa" om" sig" till" att" matcha" energitjänstemarknaden," där" de" verksamma"
företagen" vinner" på" att" kunderna" är" nöjda" (Wiborgh," 2007)." Flertalet" energibolag" står" därför"
inför"den"stora"utmaningen"att"se"över"sin"verksamhet"och"omformulera"sina"mål,"för"att"på"så"
vis"kunna"hantera"den"hårt"konkurrensutsatta"energitjänstemarknaden."

Vissa"studier"menar"att"en"lösning"på"problemet"ligger"i"att"kundens"kostnadsbesparing"till"följd"
av" energieffektiviseringsarbete" oftast" är" större" än" energibolagets" minskade" intäkter" från"
levererad"energi."Detta"antagande"öppnar"upp" för"en"modell"där"energibolagen"kan" täcka"sina"
sänkta" intäkter" från" energiförsäljningen" med" de" ökade" inkomsterna" för"
energitjänsteverksamheten."(Bergmasth"&"Strid,"2004)"

5.2.4 Presentation av Elkraft Sverige AB 

Elkraft"Sverige"AB"är"ett"energibolag"som"ingår"i"den"norska"Elkraftkoncernen,"vars"logotyp"ges"
av"Figur"8."Elkraft"har"funnits"representerat"i"Sverige"sedan"1999,"det"vill"säga"några"år"efter"att"
den"svenska"elmarknaden"avreglerades,"och" levererar"el" samt" fjärrvärme."Målet"är"att"erbjuda"
de"lägsta"möjliga"energikostnaderna"och"den"enklaste"administrationen,"vilket"säkerställs"genom"
att"smarta"energitjänster"och"samfakturering"erbjuds."Säljorganisationen"är"stark"och"fokuserad"
och" de" befintliga" energitjänsterna" omfattar" undermätning," säkringsP" och" tariffoptimering,"
rådgivning," budgetering" samt" kontroll" och" uppföljning" av" den" specifika" energianvändningen."
Målgruppen" är" företag" med" många" anläggningar" eller" en" föränderlig" verksamhet," och" inom"
denna"kundgrupp"är"Elkraft"Sverige"en"viktig"aktör"på"den"Svenska"energimarknaden."Att"vara"
kund" hos" Elkraft" Sverige" ska" vara" enkelt," tryggt" och" personligt," vilket" också" är" bolagets" tre"
värdeord"som"är"ytterst"väletablerade"inom"hela"verksamheten."(Elkraft"Sverige,"2014)"

Figur&8.&Elkraftkoncernens&logotyp&

"
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6 Kategoriseringsmodell för fastighetsbranschen 

I% detta%avsnitt% redovisas% den% framtagna%kategoriseringsmodellen% för% fastighetsbranschen,% där% de%
olika%fastighetsbolagstyperna%kategoriseras%och%definieras.%

6.1 Översikt 
En" ursprunglig" modell" för" att" kategorisera" fastighetsbolagen" togs" fram" genom" att" de" två"
modellerna" som" tidigare" diskuterats" i" teorin" sågs" över," kombinerades" och" strukturerades" om."
Denna" ”ursprungliga”" modell" har" sedan" aktivt" reviderats" och" uppdaterats" allteftersom"
handledaren" och" flertalet"medarbetare" på" energibolaget" gett" feedback" och" återkoppling" kring"
modellen."

6.1.1 Visualisering av kategoriseringsmodellen 

Det"slutliga"resultatet,"den"färdiga"kategoriseringsmodellen,"illustreras"av"Figur"9."Denna"anses"
representativ" för" fastighetsbranschens" olika" aktörer," med" utgångspunkt" i" fastighetsbolagens"
organisation,"styrning,"verksamhet"och"ägandeform"samt"i"vissa"fall,"även"storlek."
Figur&9.&Framtagen&kategoriseringsmodell&

"

6.1.2 Beskrivning av kategoriseringsmodellen 

Som"man"kan"se"i"Figur"9"delas"fastighetsbranschen"inledningsvis"in"i"fem"olika"huvudkategorier:"
• Fastighetsförvaltare"
• Fastighetsskötare"
• Investeringsförvaltare"
• Fastighetsutvecklare"
• Kooperativ"
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I"de"fall"där"det"bedömts"nödvändigt"har"författaren"av"denna"rapport,"som"man"kan"se,"även"valt"
att"ta"sig"djupare"ner"i"hierarkin:"

• Fastighetsförvaltare"delas"in"i"underkategorierna"allmännyttan"och"privat."Allmännyttan"
har"dessutom"brutits"upp"baserat"på"om"bolagen"är"statliga"eller"kommunala,"samtidigt"
som" de" privata" bolagen" kategoriseras" som" börsnoterat" eller" ej" börsnoterat," där" den"
senare"även"delas"in"per"storlek:"stort"respektive"litet"bolag."

• Investeringsförvaltare" sorteras" in" i" underkategorierna" kapitalförvaltare" och"
institutioner.""

• Kooperativa"bolag"delas"in"i"bostadsorganisationer"och"bostadsrättsföreningar."

Dessa"indelningar"har"skett"eftersom"resultatet"för"just"dessa"bolag"antas"kunna"skilja"sig"åt"så"
pass" mycket" att" det" motiverar" ytterligare" underkategorier." Att" privata" bolag" är" de" enda" som"
delas"in"per"storlek"är"för"att"de,"till"skillnad"från"de"andra"bolagstyperna,"kan"ha"extremt"olika"
struktur"och" förutsättningar," vilka"är" starkt"knutna" till" bolagens" storlek." För"ett" institutionellt,"
kommunalt," statligt" eller" börsnoterat" fastighetsbolag" finns" nämligen" en" viss" ”undre”"
storleksgräns"eftersom"det"krävs"en"viss"typ"av"struktur"för"att"bolaget"ska"kunna"fungera."Detta"
är"något"som"fastställts"med"hjälp"och"stöd"från"medarbetarna"på"Elkraft"Sverige,"och"baserar"sig"
främst"på"deras"praktiska"erfarenheter"från"tidigare"kundhantering."

6.2 Definiering av bolagstyperna 
Avsnitten"nedan"avser"definiera"kategoriseringsmodellens"olika"kategorier,"med"utgångspunkt"i"
de" fem" huvudkategorierna." En" del" definitioner" går" att" härleda" ur" teorin" som" presenterats" i"
avsnitt" 4.1," även" om" de" flesta" definitioner" finslipats" och" spetsats" till" något" på" vägen." Andra"
definitioner"är"egenutformade,"och"har" sin"utgångspunkt" i"de" intervjuer" som"genomförts" samt"
medarbetarnas"erfarenheter"på"Elkraft"Sverige."

Värt" att" observera" är" att" de" exempel" på" företag" som" ges" under" respektive" rubrik" inte"
nödvändigtvis" är" kopplade" till" studiens" anonyma" informanter." De" exemplifierar" enbart"
respektive"kategori."

6.2.1 Fastighetsförvaltare 

En" fastighetsförvaltare" är" ett" fastighetsbolag" som" förvaltar" och" underhåller" en" eller" flera"
fastigheter." Fastighetsförvaltaren" ansvarar" för" fastigheten" till" fullo,"men" kan" köpa" in" drift" och"
underhåll"av"externa"aktörer."Den"engelska"benämningen"är"Property"Management"(PM)."

Allmännyttan 

Allmännyttiga" fastighetsbolag" är," enligt" teorin," offentligt" ägda" bolag" vars" huvudverksamhet"
utgörs" av" fastighetsförvaltning." De" kan" vara" kommunalägda" eller" ägas" av" staten," vilket" även"
definierar" underkategorierna." Enligt" det" gamla" synsättet" ska" allmännyttan" inte" ha" något"
vinstsyfte,"men"sedan"2011"ska"det"drivas"affärsmässigt.""

Några" exempel" på" allmännyttiga" fastighetsbolag" är" Stockholmshem" (kommunalt)," Micasa"
(kommunalt),"Jernhusen"(statligt)"och"Fortifikationsverket"(statligt)."

Privat 

De"privata" fastighetsförvaltarna" ägs," till" skillnad" från" allmännyttan," av"privata" aktörer."De"kan"
vara"börsnoterade"(aktiebolag)"eller"ej,"vilket"också"definierar"underkategorierna."
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Som" ett" stort" privat" (ej" börsnoterat)" fastighetsbolag" räknas" ett" bolag" vars" omsättning" och"
tillgångar" överstiger" 1" miljon" kronor" vardera." Som" ett" litet" privat" fastighetsbolag" räknas" ett"
bolag"som"omsätter"mindre"än"hundra"tusen"kronor,"och"vars"tillgångar" inte"överstiger"ett"par"
hundra" tusen" kronor." Dessa" gränser" har" fastställts" genom" att" en" lista" över" privata," ej"
börsnoterade," fastighetsbolag" först" sammanställts" och" sedan" granskats" och" jämförts" med"
hemsidor"och"dokumentation"kring"bolaget."Detta"gjordes"först"enskilt"av"författaren,"och"sedan"
med"hjälp"av"medarbetare"på"Elkraft"Sverige,"för"att"säkerställa"ett"så"objektivt"bedömande"som"
möjligt."

Några" exempel" på" börsnoterade" företag" är" Castellum," Akelius," Fabege" och" Hufvudstaden." Två"
exempel"på"stora"privata"fastighetsbolag"är"Ikano"Fastigheter"och"Stena"Fastigheter."

6.2.2 Fastighetsskötare 

Fastighetsskötare"är,"enligt" teorin," företag"som"ansvarar" för"driften"och"underhållet"av"en"eller"
flera"fastigheter."De"behöver"inte"själva"äga"fastigheter"utan"erbjuder"ofta"sina"tjänster"till"olika"
typer"av"fastighetsägare."

6.2.3 Investeringsförvaltare 

Kategorin"investeringsförvaltare"består"av"fastighetsbolag"som,"på"ett"eller"annat"sätt,"förvaltar"
eller" placerar" investeringar" åt" sina" kunder." Det" är" investeringsförvaltaren" som" äger," och"
ansvarar" för" förvaltningen," av" dessa" fastigheter." Fastigheterna" ägs" och" förvaltas" av"
investeringsförvaltaren," som" baserat" på" organisation" och" verksamhet" kan" delas" in" i" två"
underkategorier:"kapitalförvaltare"och"institutioner."

Kapitalförvaltare 

Kapitalförvaltande" fastighetsbolag" är" företag" som" förvaltar" andra" aktörers" kapital," varav" hela"
(eller"en"del"av)"det"förvaltade"kapitalet"investeras"i"fastigheter.""

Några" exempel" på" kapitalförvaltare" är" Asset" ManagementPbolag" och" fastighetsfondförvaltare,"
som"Newsec,"Aberdeen"och"Niam."

Institution 

Institutioner" är" etablerade" fastighetsbolag" som" ofta" är" sprungna" ur" stora" institutioner" såsom"
försäkringsbolag"och"banker."De" institutionella" fastighetsbolagen"är"därför"ofta"dotterbolag" till"
större"institutioner,"och"utgörs"av"det"kapital"som"moderbolaget"investerat"i"fastigheter."

Exempel"på"institutioner"är"Vasakronan,"Alecta"och"Humlegården."

6.2.4 Fastighetsutvecklare 

Fastighetsutvecklare"är,"enligt"teorin,"företag"som"utvecklar"och/eller"bygger"fastigheter"för"att"
sedan"sälja"dem"vidare,"utan"att"äga"fastigheterna"längre"än"nödvändigt."

6.2.5 Kooperativa organisationer och föreningar 

En"kooperativ"organisation"är,"enligt"teorin,"en"ekonomisk"förening"där"medlemmarna"både"äger"
och" driver" organisationen." Baserat" på" storlek," omfattning" och" upplåtelseform" delas" denna"
kategori"upp"i"två"underkategorier:"bostadsrättsföreningar"och"regional"bostadsorganisationer."
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Bostadsorganisation 

En"bostadsorganisation"är"en"större"kooperativ" förening"som"ägs"av"medlemmarna,"vilken"kan"
bestå" av" flera" BRF" och/eller" hyresföreningar." Oftast" har" en" regional" bostadsorganisation" flera"
anställda,"som"sköter"det"administrativa."

Två"exempel"på"bostadsorganisationer"är"HSB"och"SKB."

Bostadsrättsförening 

En" bostadsrättsförening" är," enligt" teorin," en" ekonomisk" förening" som" äger" en" eller" flera"
fastigheter"där" lägenheter"upplåts" till" privatpersoner" (och" eventuella" kommersiella" lokaler" till"
juridiska"personer)."Oftast"har"en"BRF"ingen,"eller"få,"anställda."

6.3 Bolagstyper som behandlas av studien 
De" identifierade" bolagstyper" som" analyseras" i" denna" studie" är," och" kommer" benämnas," enligt"
följande:"

• Börsnoterat"fastighetsbolag"
• Fastighetsutvecklare"
• Institutionellt"fastighetsbolag"

• Kapitalförvaltande"fastighetsbolag"
• Kommunalt"fastighetsbolag"
• Kooperativ"bostadsorganisation"

• Litet"privat"fastighetsbolag"
• Statligt"fastighetsbolag"

Bolagstyper"som" inte"behandlas"av"studien"är"bland"annat"bostadsrättsföreningar" (BRF)," stora"
privata"fastighetsbolag"och"fastighetsskötare."Dessa"bolagstyper"har,"av"praktiska"skäl"som"listas"
nedan,"exkluderats."

• Bostadsrättsföreningar"är"kooperativa"organisationer"som,"till"skillnad"från"den"tidigare"
omnämnda" bostadsorganisationen," inte" har" anställda" som" ansvarar" för" bland" annat"
ekonomi,"energi"och"teknik."BRF"ansågs"därför"ligga"utanför"ramen"för"studien."

• Stora" privata" fastighetsbolag" visade" sig" vara" svåra" att" få" respons" från," varför" ingen"
intervju"har"kunnat"genomföras."

• Fastighetsskötare"ansvarar"oftast"för"drift"och"underhåll"av"andras"fastigheter,"och"äger"
därmed" inte" fastigheterna" själva." Eftersom" fastighetsskötarna" därmed" levererar"
energitjänster,"kan"de"snarare"ses"som"konkurrenter"till"energibolag"som"också"vill"sälja"
energitjänster." Även" om" fallet" inte" alltid" är" sådant," har" författaren" valt" att" exkludera"
bolagstypen" från" studien" för" att" på" så" sätt" hålla" sig" inom" studiens" väldefinierade" och"
nyttoskapande"ramar."
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7 Empiri 

I% detta% avsnitt% redovisas% det% empiriska% resultatet% från% datainsamlingen.% Kapitlet% inleds% med% en%
sammanfattande%lista%över%informanterna%och%en%beskrivning%av%färgkodningen%som%används%i%de%
illustrativa% tabellerna.% Vidare% sammanställs% samtliga% intervjuQ% och% enkätsvar% med% avseende% på%
företagens%energisituation,%beslutsfattande%och%intresse%för%energitjänster.%

7.1 Sammanfattning av intervju- och enkätsvaren 
I"följande"avsnitt"sammanställs"och"sammanfattas"intervjuP"och"enkätsvaren"för"samtliga"företag."
De"detaljerade"intervjuP"och"enkätsvaren"återfinns"i"Appendix"C."

7.1.1 Lista över fastighetsbolagen 

Av"praktiska"skäl"kommer"följande"turordning"och"förkortningar"att"användas:"

• Börsnoterat"fastighetsbolag"1"(B1)"
• Börsnoterat"fastighetsbolag"2"(B2)"
• Fastighetsutvecklare"1"(FU1)"
• Fastighetsutvecklare"2"(FU2)"
• Institutionellt"fastighetsbolag"1"(I1)"
• Institutionellt"fastighetsbolag"2"(I2)"
• Institutionellt"fastighetsbolag"3"(I3)"
• Kapitalförvaltande"fastighetsbolag"1"(KF1)"
• Kapitalförvaltande"fastighetsbolag"2"(KF2)"
• Kapitalförvaltande"fastighetsbolag"3"(KF3)"
• Kommunalt"fastighetsbolag"1"(KM1)"
• Kommunalt"fastighetsbolag"2"(KM2)"
• Kommunalt"fastighetsbolag"3"(KM3)"
• Kooperativ"bostadsorganisation"1"(KP1)"
• Litet"privat"fastighetsbolag"1"(LP1)"
• Litet"privat"fastighetsbolag"2"(LP2)"
• Statligt"fastighetsbolag"1"(ST1)"
• Statligt"fastighetsbolag"2"(ST2)"

7.1.2 Beskrivning av färgkodningen 

I" följande" avsnitt" och" kapitel" kommer" vissa" tabeller" som" redovisas" att" vara" färgkodade." De"
tabeller"som"inte"är"gråa"är"färgkodade."För"att"kunna"tolka"resultatet"krävs"därför"förståelse"för"
färgernas"betydelse."Om"inget"annat"anges,"gäller"följande:"

• Grått"motsvarar"”ja”,"”mycket”,"”bra”"eller"”intressant”"
• Grå/vitrandigt"motsvarar"”vet"ej”,"”medel”"eller"”varierande”"
• Vitt"motsvarar"”nej”,"”lite”,"”dålig”"eller"”ointressant”"

Som"man"kan"se"används"grått" för"bejakande"svar,"vitt" för"nekande"svar"och"grå/vitrandigt"för"
ett"slags"mellanting"(varken"bejakande"eller"nekande)."Observera"att" färgerna"är"objektiva"och"
enbart" illustrerar" det" direkta" svaret" på" frågan," inte" vad" svaret" innebär" ur" något" subjektivt"
perspektiv."
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7.1.3 Företagens energisituation 

Följande" tabeller"ger"en"snabb"överblick"av" företagens"energisituation"med"avseende"på"deras"
energiarbete,"medvetenhet"och"intern"kommunikation,"kunder"samt"teknik"och"drift."Tabellerna"
sammanfattar"respektive"företags"svar"gällande"olika"intervjuP"och"enkätfrågor."

Energiarbete 

Tabell" 10" illustrerar" företagens" energiarbete." I" det" här" fallet" innebär" mycket" grått" ett" bra"
energiarbete,"medan"mycket"vitt"indikerar"på"ett"sämre"energiarbete."
Tabell&10.&Urvalsgruppens&energiarbete&

Fråga*

B1*

B2*

FU
1*

FU
2*

I1*

I2*

I3*

KF1*

KF2*

KF3*

KM
1*

KM
2*

KM
3*

KP1*

LP1*

LP2*

ST1*

Har*ett*uttalat*energiarbete?* # # # # # # # # # # # # # # # # #

Vill*aktivt*ta*ansvar?* # # # # # # # # # # # # # # # # #

Arbetar*mot*energimål/policys?* # # # # # # # # # # # # # # # # #

Är*ISOQcertifierade?* # # # # # # # # # # # # # # # # #

Har*ett*energiledningssystem?* # # # # # # # # # # # # # # # # #

Bra*energiuppföljningsarbete?* # # # # # # # # # # # # # # # # #
Energieffektivisering*sker*
kontinuerligt?*

# # # # # # #
# # #

# # # # # # #

Medvetenhet och intern kommunikation 

Tabell"11"illustrerar"företagens"medvetenhet"och"interna"kommunikation."Mycket"grått"innebär"
att"förutsättningarna"för"en"hög"medvetandegraden"är"goda."Vitt"visar"på"motsatsen."
Tabell&11.&Urvalsgruppens&medvetenhet&och&interna&kommunikation&

Fråga*

B1*

B2*

FU
1*

FU
2*

I1*

I2*

I3*

KF1*

KF2*

KF3*

KM
1*

KM
2*

KM
3*

KP1*

LP1*

LP2*

ST1*

Medvetandegrad*gällande*egna*
energianvändningen?*

# # # # # # #
# # #

# # # # # # #

Intern*kommunikation?* # # # # # # # # # # # # # # # # #

Höga*energikostnader?* # # # # # # # # # # # # # # # # #

Små*kostnader*budgeteras?* # # # # # # # # # # # # # # # # #
Kopplar*ihop*energibesparingar*
med*ekonomiska*besparingar?*

# # # # # # #
# # #

# # # # # # #

Kunder 

Tabell"12" illustrerar" företagens"kundsituation."Mycket"grått"antyder"att"kontakten," samarbetet"
och"informationsutbytet"med"kunderna"är"god,"medan"vitt"visar"på"motsatsen."
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Tabell&12.&Urvalsgruppens&kundsituation&

Fråga*

B1*

B2*

FU
1*

FU
2*

I1*

I2*

I3*

KF1*

KF2*

KF3*

KM
1*

KM
2*

KM
3*

KP1*

LP1*

LP2*

ST1*

Visar*kunderna*något*intresse*för*
energifrågor?*

# # # # # # #
# # #

# # # # # # #

Motiveras*kunderna*till*ett*
medvetet*energianvändande?*

# # # # # # #
# # #

# # # # # # #

Kommuniceras*
förändringsarbetet*till*kunden?*

# # # # # # #
# # #

# # # # # # #

Är*kommunikationen*från*kunden*
till*företaget*effektiv?*

# # # # # # #
# # #

# # # # # # #

Teknik och drift 

Tabell" 13" illustrerar" företagens" fastighetsbestånd," med" avseende" på" teknik" och" drift." Mycket"
grått"kan"indikera"att"tekniken"och"fastigheterna"är"moderna"samt"att"fokus"ligger"på"intern"drift."
Tabell&13.&Urvalsgruppens&fastighetsbestånd&med&avseende&på&teknik&och&drift&

Fråga*
B1*

B2*

FU
1*

FU
2*

I1*

I2*

I3*

KF1*

KF2*

KF3*

KM
1*

KM
2*

KM
3*

KP1*

LP1*

LP2*

ST1*

Modernt*fastighetsbestånd?* # # # # # # # # # # # # # # # # #

Modern*installerad*teknik?* # # # # # # # # # # # # # # # # #

Intern*driftorganisation?* # # # # # # # # # # # # # # # # #

Ser*outsourcing*som*en*risk?* # # # # # # # # # # # # # # # # #

7.1.4 Företagens beslutsfattande 

Beslutsprocesser 

Tabell" 14" ger" en" överblick" av" företagens" olika" beslutsprocesser." De" grå" rutorna"markerar" de"
frågor"som"konstaterades"som"giltiga."De"vita"rutorna"omfattar"otydliga"eller"negativa"svar."
Tabell&14.&Urvalsgruppens&beslutsprocesser&

Fråga*

B1*

B2*

FU
1*

FU
2*

I1*

I2*

I3*

KF1*

KF2*

KF3*

KM
1*

KM
2*

KM
3*

KP1*

LP1*

LP2*

ST1*

Genomför*åtgärder*med*låg*
kostnad/kort*payback*direkt?*

# # # # # # #
# # #

# # # # # # #

Involverar*ledningen*vid*(relativt*
för*företaget)*större*summor?*

# # # # # # #
# # #

# # # # # # #

Involverar*den*tekniska*
förvaltningen*i*beslutet?*

# # # # # # #
# # #

# # # # # # #

Konsulter*hjälper*till*med*
energikartläggningen?*

# # # # # # #
# # #

# # # # # # #

Projekt*upptäcks*nerifrån?* # # # # # # # # # # # # # # # # #
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Avgörande kriterier och prioritering"

Tabell"15"sammanfattar"företagens"avgörande"kriterier,"det"vill"säga"vilka"kriterier"som"krävs"för"
att"en"energieffektiviseringsåtgärd"ska"genomföras."

Tabell&15.&Urvalsgruppens&bedömningskriterier&

Fråga*

B1*

B2*

FU
1*

FU
2*

I1*

I2*

I3*

KF1*

KF2*

KF3*

KM
1*

KM
2*

KM
3*

KP1*

LP1*

LP2*

ST1*

Lönsamhet*i*kalkylerna*(hög*
avkastning,*rimlig*paybacktid)*

# # # # # # #
# # #

# # # # # # #

Utgående*livslängd*alt.*
kommande*underhåll*

# # # # # # #
# # #

# # # # # # #

Genomförbarhet*&*tilltro*till*
projektet*

# # # # # # #
# # #

# # # # # # #

Stärkt*varumärke*(man*tar*sitt*
ansvar)*

# # # # # # #
# # #

# # # # # # #

Uppfyller*befintliga/framtida*krav*
(lagstadgade*alt.*kund)*

# # # # # # #
# # #

# # # # # # #

Låg*risk*(säker*investering)* # # # # # # # # # # # # # # # # #

När"det"kommer"till"att"prioritera"har"informanterna"främst"svarat"på"två"olika"sätt:"antingen"att"
de"aktivt"måste"prioritera"och"välja"bland"alternativen,"eller"att"de"aldrig"haft"något"behov"av"att"
prioritera."Tabell"16"illustrerar"vilka"bolag"som"angav"att"de"behöver"prioritera"(grått)"och"vilka"
som"angav"att"de"inte"behöver"prioritera"(vitt)."Gult"motsvarar"en"avsaknad"av"svar"på"frågan."

Tabell&16.&Urvalsgruppens&behov&av&att&prioritera&

Fråga*

B1*

B2*

FU
1*

FU
2*

I1*

I2*

I3*

KF1*

KF2*

KF3*

KM
1*

KM
2*

KM
3*

KP1*

LP1*

LP2*

ST1*

Måste*prioritera?* # # # # # # # # # # # # # # # # #

Budgetering 

Tabell"17"sammanfattar"företagens"budgetsituationer."Den"illustrerar"dels"vilka"fastighetsbolag"
som"budgeterar"små"kostnader"(grått),"och"dels"vilka"bolag"som"överhuvudtaget"har"en"budget."

Tabell&17.&Urvalsgruppens&budgeteringsmetoder&

Fråga*

B1*

B2*

FU
1*

FU
2*

I1*

I2*

I3*

KF1*

KF2*

KF3*

KM
1*

KM
2*

KM
3*

KP1*

LP1*

LP2*

ST1*

Har*en*budget?* # # # # # # # # # # # # # # # # #

Små*kostnader*budgeteras?* # # # # # # # # # # # # # # # # #

Investeringskalkylering 

Tabell"18"ger"en"överblick"av" företagens"olika"kalkylsätt."Alternativet" ”Egen"metod”"anges" i"de"
fall"där" informanterna"angett"att"de"har"egna"varianter"av"olika" investeringskalkyleringar"eller"
inte"följer"någon"särskild"beräkningsmetod."
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Tabell&18.&Urvalsgruppens&användande&av&investeringskalkyler&

Investeringskalkyl*

B1*

B2*

FU
1*

FU
2*

I1*

I2*

I3*

KF1*

KF2*

KF3*

KM
1*

KM
2*

KM
3*

KP1*

LP1*

LP2*

ST1*

Nuvärdemetoden* # # # # # # # # # # # # # # # # #

PaybackQmetoden* # # # # # # # # # # # # # # # # #

Internräntemetoden* # # # # # # # # # # # # # # # # #

Egen*metod* # # # # # # # # # # # # # # # # #

Risker inom fastighetsbranschen 

Tabell"19"sammanfattar"företagens"syn"på"fastighetsbranschens"risker,"vilka"inte"nödvändigtvis"
motsvarar" respektive" företags" specifika" risker." Riskerna" är," som" man" kan" se," kategoriserade"
under" rubrikerna:" Finansiella/ekonomiska" risker," kommersiella" risker," fysiska" risker,"
företagsspecifika" risker" samt" politiska" risker." De" förklarande" underrubrikerna" i" tabellen"
illustrerar"vilka"risker"som"innefattas"i"respektive"kategori."
Tabell&19.&Urvalsgruppens&syn&på&risker&inom&fastighetsbranschen&

Risker*
B1*

B2*

FU
1*

FU
2*

I1*

I2*

I3*

KF1*

KF2*

KF3*

KM
1*

KM
2*

KM
3*

KP1*

LP1*

LP2*

ST1*

Finansiella/ekonomiska*
Q*Ränta*
Q*Kassaflöde*
Q*Energipris*
Q*Finansiering*
Q*Investeringskostnader*
Q*Delade*incitament*

# # # # # # # # # # # # # # # # #

Kommersiella*
Q*Vakanser*
Q*Konkurrens*
Q*Konjunkturer*

# # # # # # # # # # # # # # # # #

Fysiska*
Q*Teknik*
Q*Drift*&*Underhåll*
Q*Suboptimering*
Q*Design*

# # # # # # # # # # # # # # # # #

Företagsspecifika#
Q*Varumärke*
Q*Organisation*
Q*Administration*

# # # # # # # # # # # # # # # # #

Politiska#
S#Bidrag/subventioner#

# # # # # # # # # # # # # # # # #
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7.1.5 Företagens intresse för energitjänster 

Informanternas" intresse" för" energitjänsterna" har" varierat" en" del," och" resultatet" från"
enkätundersökningen" ges" av" Tabell" 20." Mycket" grått" indikerar" ett" stort" intresse" för"
energitjänster,"medan"vitt"visar"på"motsatsen."Tabell"21"visar"de"definitioner"som"informanterna"
har"givits"för"de"olika"energitjänsterna."

Tabell&20.&Urvalsgruppens&intresse&för&energitjänster&

Energitjänst*

B1*
B2*
FU

1*
FU

2*
I1*
I2*
I3*
KF1*
KF2*
KF3*
KM

1*
KM

2*
KM

3*
KP1*
LP1*
LP2*
ST1*
ST2*

Energirådgivning** # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Energistatistik* # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Energianalys* # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Energideklaration* # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Administrationsstöd* # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Utbildning* # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Energieffektivisering* # # # # # # # # # # # # # # # # # #

EPC* # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Serviceavtal* # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Drift*&*Underhåll* # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Tabell&21.&Definition&av&energitjänsterna&

Energitjänster* Utförlig*förklaring*

Energirådgivning* Tips#och#råd#gällande#energifrågor#

Energistatistik* Leverans#av#statistikunderlag#(energiförbrukning#och#dylikt)#

Energianalys* Kartläggning#av#energianvändandet#med#åtgärdsförslag#

Energideklaration* Obligatorisk#kartläggning#av#energiprestandan#med#åtgärdsförslag#

Utbildning* Ökar#kunskapen#om#energianvändningen#

Energieffektivisering* Uppgradering#och/eller#optimering#av#systemen#

Administrationsstöd*
Totalhantering#av#energislagen#för#en#enklare#administration##
(en#faktura)#

Serviceavtal* Garanterar#bra#underhåll#och#säkerställer#effektiv#energileverans#
Energy*Performance*Contracting*
(EPC)*

Större#energieffektiviseringsprojekt#med#besparingsgaranti#

Drift*&*Underhåll* Helomspännande#ansvar#för#driftS#och#underhållsarbetet#

De" anledningar" som" angavs" för" att" energitjänsterna" sågs" som" intressanta" respektive"
ointressanta"sammanfattas"av"Tabell"22"och"Tabell"23,"vilka"också"illustrerar"vilket"företag"som"
angav"vilket"svar."

"
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Tabell&22.&Anledningar&till&att&energitjänsterna&sågs&som&intressanta"

Anledning*

B1*
B2*
FU

1*
FU

2*
I1*
I2*
I3*
KF1*
KF2*
KF3*
KM

1*
KM

2*
KM

3*
KP1*
LP1*
LP2*
ST1*
ST2*

Stärker*ekonomin**********************
#
#

# # # # # #
# # #

# # # # # # # #

Ger*miljönytta*
#
#

# # # # # #
# # #

# # # # # # # #

Bra*ur*brandingsynpunkt*
#
#

# # # # # #
# # #

# # # # # # # #

Säkerställer*intern*
energimedvetenhet*

# # # # # # #
# # #

# # # # # # # #

Underlättar*det*egna*
uppföljningsarbetet*

# # # # # # #
# # #

# # # # # # # #

Säkerställer*effektiv*drift*
#
#

# # # # # #
# # #

# # # # # # # #

Ger*möjlighet*att*outsourca*
#
#

# # # # # #
# # #

# # # # # # # #

Stärker*kundrelationen*
#
#

# # # # # #
# # #

# # # # # # # #

Minskar*risken*för*framtida*
vakanser*

# # # # # # #
# # #

# # # # # # # #

Annat:*Totalhyror*ger*
direktavkastning*

# # # # # # #
# # #

# # # # # # # #

Tabell&23.&Anledningar&till&att&energitjänsterna&inte&sågs&som&intressanta&

Anledning*

B1*
B2*
FU

1*
FU

2*
I1*
I2*
I3*
KF1*
KF2*
KF3*
KM

1*
KM

2*
KM

3*
KP1*
LP1*
LP2*
ST1*
ST2*

Ej*intressant*ur*
verksamhetssynpunkt*

# # # # # # #
# # #

# # # # # # # #

Finns*inget*behov*av*detta*i*
nuläget*

# # # # # # #
# # #

# # # # # # # #

Vill*hålla*kompetensen*inom*
företaget*

# # # # # # #
# # #

# # # # # # # #

Utövar*redan*energitjänsten*själva*
#
#

# # # # # #
# # #

# # # # # # # #

Ej*ekonomiskt*lönsamt*
#
#

# # # # # #
# # #

# # # # # # # #

Annat:*EPC*är*dyrt*och*svårt*att*
följa*upp*

# # # # # # #
# # #

# # # # # # # #
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8 Analys och Diskussion 

I% detta% kapitel% analyseras% och% diskuteras% resultatet% från% både% litteraturstudien% och% intervjuerna.%
Kapitlet%inleds%med%en%analys%av%kategoriseringsmodellen%och%beskriver%vidare%fastighetsbolagens%
energisituation,% beslutsfattande% med% avseende% på% energifrågor% samt% behov% av% energitjänster.%
Avslutningsvis% presenteras% även% Elkraft% Sveriges% situation% och% framtidsutsikter% genom% att% en%
SWOTQanalys%samt%en%analys%av%tjänsteerbjudandet%genomförs.%

8.1 Analys av kategoriseringsmodellen 
I"detta"avsnitt"analyseras"och"diskuteras"dels"kategoriseringsmodellens"lämplighet,"och"dels"de"
olika" bolagstypernas" karaktäristiska" drag," med" utgångspunkt" i" teorin" samt" resultatet" från"
intervjuerna"och"enkätundersökningen."

8.1.1 Kategoriseringsmodellens lämplighet 

Kategoriseringsmodellen"är"utformad"för"att"passa"studiens"syfte"och"kan"ses"som"inkonsekvent"
vad" gäller" indelningen" av" fastighetsbolagen." Exempelvis" kategoriseras" de" privata," ickeP
börsnoterade"fastighetsbolagen"baserat"på"storlek,"vilket" inte"görs"inom"någon"annan"kategori."
Detta"motiveras"genom"att"resultatet"för"just"dessa"bolag"antas"skilja"sig"åt"så"pass"mycket"att"det"
motiverar" ytterligare" underkategorier," vilket" grundar" sig" i" säljorganisationens" praktiska"
erfarenheter" på" Elkraft" Sverige." Kategoriseringsmodellen" kan" därför" anses" lämplig" för" ett"
energibolag"av"Elkraft"Sveriges"karaktär," som" i"högsta"grad" intresserar"sig" för"att"kategorisera"
fastighetsbolagen"enligt" övergripande" skillnader," snarare" än" efter" andra"principer." Samma" sak"
gäller" även" tidsperspektivet;" eftersom" kategoriseringsmodellen" baserar" sig" på" det" nutida"
resultatet"och"nutida"skillnader"mellan"fastighetsbolagen,"kan"lämpligheten"förändras"med"tiden."

Kategoriseringsmodellen" kan" därför" anses" lämplig" för" ett" energibolag" av" Elkraft" Sveriges"
karaktär" i" nuläget." För" andra" typer" av" bolag" som" är" intresserade" av" att" kategorisera"
fastighetsbranschen," eller" i" framtida" analyser" och" studier," kan" modellen" dock" behöva"
kompletteras" eller" vidareutvecklas" då" förutsättningarna" kan" se" helt" annorlunda" ut" både" för"
andra"aktörer"och"i"framtiden."

8.1.2 Bolagstypernas karaktäristiska drag 

En"sak"som"är"intressant"att"analysera"är"bolagstypernas"karaktäristiska"drag"enligt"teorin"och"i"
praktiken"och"hur"väl"de"stämmer"överens."Bolagstypernas"karaktäristiska"drag"enligt"teorin"och"
i" praktiken" ges" av" Tabell" 24," och" som"man" kan" se" finns" det" fler" likheter" än" skillnader"mellan"
teorin" och" empirin." Detta" är" förmodligen" fallet" eftersom" bolagens" karaktäristiska" drag" i"
huvudsak" utgår" ifrån" verksamhetstyperna," vars" drag" generellt" sett" är" likvärdiga." Nedan"
presenteras"ett"antal"generella"drag"som"fastställts"i"teorin"och"även"bekräftats"av"empirin."

• Allmännyttan" (kommunala" och" statliga" fastighetsbolag)" är" generellt" sett" mindre"
vinstfokuserade"och"mer"miljöfokuserade"än"de"andra"bolagen."

• Kapitalförvaltarna"är"vinstfokuserade"och"(oftast)"kortsiktiga."
• De"institutionella"fastighetsbolagen"är"långsiktiga"men"vinstfokuserade."
• Små"privata"fastighetsbolag"har"en"kostnadsfokus"och"ett"lågt"intresse"för"energifrågan."
• Börsnoterade"fastighetsbolag"har"en"vinstfokus."
• Kooperativa"bostadsorganisationers"fokus"och"energiarbete"är"svårt"att"generalisera"
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Värt"att"notera"är"dock"de"få"skillnader"som"finns,"vilka"listas"nedan."

• Fastighetsutvecklarnas"intresse"för"energifrågor"är"inte"nödvändigtvis"lågt,"utan"varierar."
• Driften"hos"kapitalförvaltarna"samt"allmännyttan"varierar"mer"än"vad"teorin"ger"uttryck"

för,"och"kan"inte"nödvändigtvis"länkas"till"bolagstyperna."
• Kapitalförvaltarna"har"faktiskt"ett"visst"intresse"för"energifrågan,"men"detta"främst"ur"ett"

kostnadsperspektiv."

Tabell&24.&Bolagstypernas&karaktäristiska&drag&enligt&teorin&och&i&praktiken&

Segment* Teori* Empiri*(studiens*insamlade*data)*

Börsnoterade*
fastighetsbolag*

Vinstfokus#
Vinstfokus,#bra#uppföljningsarbete#
och#hög#energimedvetenhet#

Fastighetsutvecklare*
Kortsiktighet,#kostnadsmedvetenhet,#
lågt#intresse#för#energifrågor,#fokus#
på#att#höja#värdet#på#fastigheten#

Varierande#intresse#för#energifrågor#

Institutionella*
fastighetsbolag*

Vinstfokus,#varierande##
(ofta#långsiktig)#tidshorisont#

Långsiktighet,#vinstS,#trygghetsS#och#
miljöfokus,#bra#uppföljningsarbete#
och#hög#energimedvetenhet#

Kapitalförvaltande*
fastighetsbolag*

Vinstfokus,#extern#drift,#varierande#
(ofta#kortsiktig)#tidshorisont,#svagt#
intresse#för#energifrågan#

Vinstfokus,#kortsiktighet,#
energifrågan#är#sekundär#

Kommunala*
fastighetsbolag*

Långsiktighet,#intern#drift,#
miljöfokus,#värderar#intern#
kompetens#högt#

Långsiktighet,#miljöfokus#

Kooperativa*
bostadsorganisationer*

Stor#kunskapsspridning# VinstS#och#miljöfokus#

Små*privata*
fastighetsbolag*

VinstS,#trygghetsS#och#
kundnöjdhetsfokus,#lågt#intresse#för#
miljöfrågor,#låg#investeringsförmåga#

Kostnadsfokus,#dåligt#energiarbete,#
låg#energimedvetenhet#och#
obefintligt#uppföljningsarbete#

Statliga*
fastighetsbolag*

Långsiktighet,#intern#drift,#
miljöfokus,#värderar#intern#
kompetens#högt#

Långsiktighet,#miljöfokus#

8.2 Fastighetsbolagens energisituation 
I" följande" avsnitt" analyseras" och" diskuteras" fastighetsbolagens" energisituation." Detta" främst"
genom"att"resultatet"analyseras"och"diskuteras," inte"minst"med"avseende"på"hur"väl"resultatets"
stämmer"överens"med"teorin"eller"ej."

8.2.1 Energiarbete 

Nästan alla vill ta ansvar men bara 76 procent jobbar aktivt med frågan 

Studien"visar"att"majoriteten"av"fastighetsbolagen"(95"procent)"säger"att"de"aktivt"vill"ta"ansvar"
och" minska" miljöpåverkan." Trots" detta" är" det" bara" 76" procent" som" säger" sig" ha" ett" uttalat"
energiarbete" och" 71" procent" som" arbetar" mot" specifika" energimål" eller" policys." Särskilt"
utmärkande"är"de"börsnoteradeP,"institutionellaP"och"allmännyttiga"bolagen"samt"den"regionala"
bostadsorganisationen"som"alla"säger"sig"ha"ett"uttalat"energiarbete."
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ST1:"”Energiexplicita%mål%har%vi%jobbat%otroligt%mycket%med%de%senaste%10%åren.%Vi%ska%till%
exempel%reducera%energikonsumtionen%(…)%till%2025”"
B1:"”Energifrågan%och%miljöfrågan%är%ständigt%på%agendan.”%
B2:"”Vi%har%en%bonusmodell%som%behandlar%ekonomi,%kundnöjdhet%och%energi.”"
I3:"”Det%är%en%ganska%stor%fokus%i%företaget%på%energi%och%miljö%just%nu.%Det%är%sanktionerat%
från% styrelsen.% Vi% har% ett% uttalat% energiarbete% som% alla% ska% känna% till% på% företaget,% men%
kanske%inte%i%detalj”.%

I1:% ”Hela% grundtanken% handlar% om% att% det% ska% vara% välskött,% och% däri% kommer% också%
energifrågorna.%Det%handlar%mycket%om%miljö,%vi%har%det%stora%ansvaret%för%helheten.%Det%är%
en%väldigt%grundläggande%tanke.%Det%är%en%väletablerad%värdering%inom%företaget.”%

KP1:% ”Vi%har%börjat%sätta%mål%men%utvecklar%dem%fortfarande.%Vi%har%en%ny%resurs%som%är%
miljöansvarig%och%som%ska%styra%upp%energiQ%och%miljöarbetet.”%

I1:"”Det%finns%en%positiv%inställning%i%företaget%till%att%jobba%med%sånt%här.”%
KM1:"”Det%är%spännande%att%du%kommer%just%nu%(…)%vi%har%jobbat%så%mycket%med%rutiner%att%
det%tagit%så%mycket%tid%att%vi% inte%mäktat%med%den%här%typen%av%frågor%innan.%Men%nu!%Nu%
har%vi%en%miljöpolicy%och%vi%har%tagit%fram%en%energieffektiviseringsplan%och%vi% jobbar%mot%
klimatQ%och%miljömål%och%krav.”"

De"bolag"som"inte"hade"ett"uttalat"energiarbete"hade"antingen"ett"större"pengafokus"eller"ingen"
medvetenhet" kring" energifrågan." En" fastighetsutvecklare" förklarar" att" de" inte" har" egna"
energimål"som"ska"följas,"men"att"deras"uppdragsgivare"ibland"har"det."

FU2:% ”Man% vill% att% det% ska% bli% så% bra% som% möjligt% och% samtidigt% att% kostnadssidan% ska%
motsvara%det%fastigheten%har%råd%med.”%

LP1:" ”Investeringen% måste% hålla% sig% inom% kostnadsramarna.% Energi% får% ju% hänga% med%
ändå.”%

LP2:" ”Absolut% att% man% kan% tänka% på% energin,% men% för% mig% är% det% nog% mer% en%
kostnadsfråga.”%

FU2:%”Ibland%har%våra%uppdragsgivare%mål%som%vi%ska%följa.”"

Företagen arbetar med energifrågor för att agera hållbart, förbättra 
ekonomin, uppfylla kraven och minska riskerna 

När"informanterna"berättade"varför"de"arbetade"med"energifrågan"varierade"svaren"något,"men"
några"muntliga"anledningar"som"angavs"var:""

• För"att"ta"ansvar"och"agera"hållbart"
• För"att"det"är"en"kostnadsfråga"
• För"att"det"finns"krav"(från"kunder"eller"politiker)"
• För"att"minska"risken"för"framtida"vakanser"

Svaren"verkar"ha"en"del"kopplingar"till"de"olika"bolagstyperna,"där"kapitalförvaltarna"och"de"små"
fastighetsbolagen" var" mer" kostnadsfokuserade," medan" exempelvis" de" institutionella" och"
allmännyttiga"bolagen"även"inkluderade"ansvarsP"och"kravförhållandena."
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I2:"”Varför?%Det%är%för%den%yngre%generationen%vi%gör%det%här.%Jag%har%ju%barn%och%vill%gärna%
att%de%ska%leva%och%må%bra.%(…)%[Energiarbetet]%är%väldigt%lönsamt%också.%Vi%har%även%ökat%
marknadsvärdet,%så%det%är%inte%bara%kostnader!”%

KM3:"”Vi%gör%detta% för%att% säkerställa%en%god%komfort% i%våra% lägenheter,% för%att%det%är%en%
kostnadsfråga,% för% att% göra% bra%miljöval% och% för% att% säkerställa% en% effektiv% drift.% (…)% Det%
finns% en% ekonomisk% drivkraft% för% företaget% [att% arbeta% med% energifrågor]% eftersom%
kostnadsposten%är%så%stor.%Även%miljökraven%som%finns%påverkar.”"

KM1:% ”Vi%måste%ta%vår%del% i%klimatfrågan,%och%ska% jag%vara%ärlig%är%anledningen%att%detta%
kom%upp%på%agendan%på%grund%av%den%politiska%styrningen.%Vi%måste%göra%det%nu.”%

I3:% ”[Det% är]% en% kombination% av% ekonomi% och% varumärkesbyggande.% (…)% Hållbarhet%
kommer%att%efterfrågas,%så%det%är%ett%sätt%att%säkerställa%att%man%hyr%ut%i%framtiden.”%

KP1:" ”Vi% ska% ta% vårt% ansvar,% men% vi% måste% göra% affärer% också.% Det% finns% en% balans% med%
ekonomin,%och%det%är%mycket%politik%också.”"

FU1:%”Vi%måste%agera%hållbart%och%vara%miljövänliga.%Vi%strävar%efter%miljöcertifiering%när%
vi%bygger%och%våra%hus%har%såna%där%speciella%features%som%FTX%och%energisnåla%vitvaror.”%

KF3:%”Vi%gör%det%för%att%förbättra%miljön,%ekonomin,%sänka%driftkostnaderna%och%öka%värdet%
på%fastigheten%genom%att%göra%den%mer%likvid%eftersom%kunderna%ställer%alltmer%krav.”"

Intressant" är" dessutom" att" många" bolag" angav" samma" anledningar" för" varför" man" är"

intresserade"av"vissa"energitjänster,"vilket"kommer"diskuteras"senare."

Energieffektiviseringsarbetet varierar kraftigt 

Knappt" hälften" av" fastighetsbolagen" säger" att" energieffektiviseringsarbetet" sker" kontinuerligt"

och" den" andra" halvan" säger" att" det" varierar," eller" saknar" svar." Faktum" är" att" svaren" varierar"

kraftigt," och" ingen" bolagskategori" som" representeras" av" fler" än" ett" fastighetsbolag" svarar"

enhälligt" ”ja”"på" frågan."Energieffektiviseringar" sker,"baserat"på" svaren," antingen"kontinuerligt"

eller"när"det"behövs,"baserat"på"den"tekniska"livslängden."Informanterna"beskriver"även"att"man"

ofta"passar"på"att"se"över"och"genomföra"energieffektiviseringsåtgärder"vid"ombyggnationer."

FU2:%”[Ny%utrustning%installeras%när]%det%når%den%gräns%där%det%inte%lönar%sig%att%reparera%
utan%måste%bytas%ut.”"

ST1:" ”[Energiarbetet% sker]% kontinuerligt,%men% ibland% gör%man% punktinsatser,% till% exempel%
vid%ombyggnation,%när%man%ändå%är%där%och%bökar.”%

KP1:" ”[Energieffektivisering% genomförs]% för% det% första% när% lagstiftningen% gör% det%möjligt,%
genom%lagtvång,%subventioner%eller%stöd,%och%för%det%andra%när%ekonomin%gör%det%möjligt,%
genom%att%det%är%en%ren%affär%eller%när%något%ändå%ska%byggas%om.”%

I3:%”Det%går%inte%att%äta%elefanten%hel,%man%måste%dela%upp%arbetet%i%mindre%bitar%och%jobba%
kontinuerligt”.%

LP2:"”[När%den%tekniska%livslängden%går%ut],%då%måste%något%göras%och%då%ser%man%vad%som%
behöver%göras.”%

Kapitalförvaltarna" jobbar" dessutom," som" nämnts" tidigare," mer" med" driftoptimering" än"

energieffektivisering."En"av"dem"beskrev"att"ansvaret"dessutom"låg"på"driftorganisationen."

KF1:%”Vi%har%inte%resurser%själva%att%gå%in%och%göra%nåt,%utan%vi%litar%på%driftaren.”%
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Även"det"faktum"att"energieffektiviseringsarbetet"oftast"är"lättast"att"planera"in"och"genomföra"
mellan"olika"hyresavtal"diskuterades."

KF3:% ”En% del% åtgärder% kan% du% genomföra% på% egen% hand% och% en% del% behöver% du%
hyresgästens%godkännande% för.%Vissa% [hyresgäster]%vill%vara%med%och%delta% i%arbetet%och%
då%kan%man%genomföra%det%kontinuerligt.”%

Delade incitament gör energiarbetet problematiskt 

Flertalet" av" informanterna" angav" att" hyresgästerna" ibland" utgör" ett" hinder" för"
energieffektiviseringsarbetet."Detta"eftersom"vissa"åtgärder"är"så"pass"omfattande"att"de"kräver"
hyresgästernas"godkännande"och"eventuellt"kan"komma"att"påverka"hyran"då"kvaliteten"höjs."De"
flesta" svarar" att" det" därför" är" enklast" att" genomföra" åtgärderna" mellan" hyresavtalen." Detta"
bekräftar"teorin,"som"fastställer"att"delade"incitament"mellan"fastighetsägaren"och"hyresgästen"
är"ett"av"de"största"hindren"för"energieffektivisering."%

FU2:% ”Man% får% passa% på% mellan% hyresavtal.% Man% kan% förbereda% så% man% är% redo% att%
genomföra%åtgärder%när%kontraktet%löper%ut.”%

I3:% ”Kräver% det%mer% omfattande% ingrepp% kanske%man%måste% göra% det% i% samband%med% en%
utflytt,%men% annars% kan% vi% göra% det% ganska% direkt.% Om%det% är% ett% långt% hyreskontrakt% då%
planerar%man%in%hur%man%ska%göra%trots%en%befintlig%hyresgäst.”%

KM2:%”Vissa%saker%får%vi%i%och%för%sig%inte%göra%om%inte%hyresgästerna%godkänner%det,%men%vi%
har%99%procent%godkännande.”%

Ett"flertal"bolag"pekar"på"de"delade"incitament"som"uppkommer"när"det"aktiva"ansvaret"ligger"på"
en"aktör" som" inte" får" ta"del" av"vinsten" som"görs," och" förklarar"att"det" är" ett"problem."Särskilt"
inom"allmännyttan"omnämndes"detta"problem"som"ett"slags"”moment"22”."

I2:" ”Om% hyresgästen% står% för% energikostnaden% är% det% dock% inte% lönsamt% för% oss% att% göra%
åtgärder.”"

KM2:" ”Individuell%mätning%av%värme%dödar%energieffektiviseringsarbetet!%Då% ligger%det% ju%
på%kunden,%och%blir%det%sista%man%tittar%på.”%

KM1:%”Vi%ser%att%energikostnaden%för%dem%är%så%låg%så%intresset%är%lågt.%Fastighetselen%ingår%
nämligen%i%hyran,%vilket%är%ett%dåligt%incitament%för%dem.”%

FU2:%”[Den%största%risken%för%fastighetsbranschen%är%att]%hyresgästen%normalt%sett%betalar%
för%energin.%Det%gör%i%sin%tur%att%det%inte%är%någon%risk%för%fastighetsägaren,%vilket%leder%till%
att%man%inte%bryr%sig%om%energin.”%

KM3:" ”När% vi% gör% [energieffektiviserings]åtgärder% kan% vi% inte% bara% säga% att% vi% ska% höja%
hyran,% för% då% skulle% hyresgästföreningen% bara% skratta% och% säga% att% ’då% ska% ni% ju% sänka%
hyran’.% (…)% [Det% är]% allmännyttans%moment% 22;% vi% vill% påverka% hyresgästernas% beteende,%
men%eftersom%vi%inte%ska%agera%vinstdrivande%blir%det%kanske%sura%miner%när%vi%tjänar%på%att%
kunderna%ska%ändra%sitt%beteende%och%vi%inte%gör%någonting%själva.”"

ST1:"”Det%finns%en%inre%tröghet%i%bolaget,%tjänar%man%för%mycket%blir%folk%sneda.%Kunderna%
tycker%att%vi%stjäl%deras%pengar%och%ger%till%staten.%Det%är%ett%moment%22.”%

En"informant"säger"dessutom"att"hyresgästerna"inte"är"villiga"att"ge"upp"komforten,"även"om"de"
uppmuntras"till"ett"medvetet"energianvändande"genom"ekonomiska"incitament."
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KM3:%”Vi%har%märkt%att%användandet%inte%påverkas%av%ekonomiska%incitament%och%sånt,%det%
är%kostnad%mot%komfort%och%hyresgästerna%vill%ha%komfort.”%

ISO-certifiering är mest populärt bland institutioner och allmännyttan 

Bara"30"procent"av"fastighetsbolagen"är"ISOPcertifierade"enligt"antingen"miljöledningssystemet"

ISO"14001"eller"energiledningssystemet"ISO"50001,"men"flertalet"bolag"sa"sig"jobba"enligt"dessa"

system.""

KF3:" ”Vi% är% miljöcertifierade% enligt% ISO% 140001,% vilket% är% ett% miljöledningssystem% som%
säkerställer%att%processerna%är%bra%utformade.”"

KP1:"”[Vi]%har%ett%eget%miljöledningssystem%där%energifrågan%ingår.”"

KM1:% ”[VI% har]% ett% system% som% skulle% kunna% certifieras% men% väljer% att% inte% göra% det.% Vi%
jobbar%ju%mycket%med%kvalitetsstyrning%och%har%bra%processer,%men%jag%är%osäker%på%om%vi%
kommer%certifiera%oss.”"

I" de" flesta" fall" var" det" ett" aktivt" val" att" inte" certifiera" sig," även" om" ingen," bortsett" från" en"

informant," förtydligade" exakt" varför" de" tyckte" att" en" officiell" certifiering" inte" var" intressant."

Informanten" som" förklarade" detta" beskrev" att"man" valt" att" inte" certifiera" sig" för" att" slippa" all"

byråkrati"och"allt"pappersarbete."

KM2:"”Man%kan%inte%slösa%tid%på%byråkrati%och%rapportering.%(…)%Det%är%ett%enormt%onödigt%
resursslöseri.”"

De"bolag"som"visade"störst"intresse"för"ISOPfrågan"var"de"institutionella"fastighetsbolagen"samt"

bolagen" tillhörande" allmännyttan" (statliga" och" kommunala" fastighetsbolag)." Detta" kan" direkt"

kopplas" till" det" faktum" att" statliga" myndigheter" har" särskilda" krav" på" sig" gällande"

miljöledningssystem." När" det" kom" till" energiledningssystem," eller" varianter" av" detta," var" det"

mest"etablerat"hos"de" institutionella" fastighetsbolagen."Alla" institutionella" fastighetsbolag"hade"

antingen" ett" certifierat" energiledningssystem" eller" arbetade" med" en" egen" form" av"

energiledningssystem" som" de" valt" att" inte" certifiera." Samtidigt" var" ingen" av"

fastighetsutvecklarna,"de"små"privata"eller"börsnoterade"fastighetsbolagen"var"ISOPcertifierade,"

vilket" öppnar" upp" för" frågan" om" de" institutionella" fastighetsbolagen" och" allmännyttan" har" en"

annan"politisk"kravbild"på"sig,"som"ökar"intresset"för"just"ISOPcertifieringar."

I2:"”Alla%våra%processer%är%baserade%på%[ISO]%50001%men%vi%är%inte%certifierade%ännu.%Men%vi%
kunde%lika%gärna%ha%varit%först!”"

I3:"”Vi%följer%faktiskt%ISO%50001,%men%vi%är%inte%certifierade.”%

Energiledningssystem är sällsynta idag men kommer öka i framtiden 

När"man" tittar" på" just" ISOPcertifieringarna" och" intresset" för" de" olika" ledningssystemen" är" det"

enkelt" att" konstatera" att" miljöledningssystemen" är" betydligt" mer" väletablerade" än"

energiledningssystemen.""

Allt"eftersom"kundernas"intresse"för"energifrågan"ökar"och"de"institutionella"kraven"blir"hårdare"

kommer" energifrågan" och" intresset" för" energiledningssystem" troligtvis" att" följa" med" i"

utvecklingen,"vilket" leder"till"att" fler" företag"kommer"certifiera"sig."Om"energiledningssystemet"

implementeras" på" liknande" sätt" som" miljöledningssystemet," kommer" därför"

energicertifieringarna"troligtvis"att"öka"i"framtiden."
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Det finns ett samband mellan energiuppföljning och medvetenhet 

41"procent"av"de"studerade"fastighetsbolagen"har"ett"bra"energiuppföljningsarbete"och"samtliga"

av"dessa"bolag"anger"att"deras"medvetenhet"kring"energifrågan"är"hög,"vilket" indikerar"att"det"

finns" ett" samband" mellan" företagets" medvetandegrad" och" hur" aktivt" uppföljningsarbetet" är."

Enligt" teorin"hänger"dessa"två" ihop,"eftersom"det"ena" leder"till"det"andra,"och"det" finns"studier"

som"visar"på"att"just"energiuppföljning"och"medvetenhet"är"viktiga"framgångsfaktorer"för"ett"bra"

energiarbete."

Återigen"är"det"främst"de"börsnoterade"och"institutionella"fastighetsbolagen"som"svarar"positivt"

på" frågan" och" anger" att" de" jobbar" aktivt"med" energiuppföljning,"medan" fastighetsutvecklarna,"

den" regionala" bostadsorganisationen" och" de" små" privata" fastighetsbolagen" inte" har" ett" bra"

energiuppföljningsarbete."

B1:"”Alla%larm%och%felanmälningar%samlas%upp%och%följs%upp.”%

B1:% ”Vi%har%regelbundna%uppföljningsmöten%där%man%gör%planer% för%energiarbetet.%Det%är%
ett%väldigt%strukturerat%och%fokuserat%arbete%som%pågår.”%

I2:"”Att%mäta%är%att%veta.”%

De institutionella fastighetsbolagen är långsiktiga och jobbar aktivt med 
energifrågan 

De" institutionella" fastighetsbolagen" utmärker" sig" genom" att" vara" exceptionellt" engagerade" i"

energifrågan."

I1:" ”Målsättningen% är% att% vi% ska% vara% långsiktiga,% stabila% och% trygga.% Vi% säljer% väldigt%
sällan.”%

I3:"”Vi%måste%ha%långsiktigt%hållbara%lösningar,%för%vi%bygger%för%att%äga%och%förvalta%för%
en%lång%tid%framåt.%Vi%bygger%inte%bara%och%kränger,%vi%jobbar%långsiktigt.”%

I2:"”Miljöfrågan%ligger%mig%väldigt%varmt%om%hjärtat.”%

Detta" är" inte" helt" i" enighet"med" teorin," som"menar" att" de" allmännyttiga" fastighetsbolagen"bör"

utmärka" sig" mer" eftersom" de" har" ett" så" pass" stort" miljöfokus." I" praktiken" är" det" dock" de"

institutionella" fastighetsbolagen" som" tar" hem" förstapriset" för" sitt" väl" utformade" energiarbete,"

och" frågan"är"varför?"Nya"studier"visar"dessutom"att" institutionella" fastighetsbolag"agerar"mer"

kortsiktigt"i"praktiken"än"vad"man"tidigare"trott,"vilket"helt"skiljer"sig"från"denna"studies"resultat."

Givetvis" dyker" frågan" upp" om"det" är" denna" studie" som"har" en" för" snäv" urvalsgrupp," eller" om"

tidigare"studier"varit"något"missvisande,"vilket"endast"går"att"spekulera"kring"innan"ytterligare"

studier"på"området"genomförs."

De små privata fastighetsbolagen har inget uttalat energiarbete, en låg 
medvetenhet och ett obefintligt uppföljningsarbete 

Utav" alla" bolag" utmärker" sig" de" små" privata" fastighetsbolagen," som" inte" har" ett" uttalat"

energiarbete,"inte"arbetar"mot"energimål"eller"policys"och"inte"är"ISOPcertifierade."Även"när"det"

gäller" medvetandegraden" och" uppföljningsarbetet" är" svaren" negativa." Faktum" är" att" de" små"

privata" fastighetsbolagen" är" den" enda" bolagskategori" som" har" unisont" röda" markeringar" i"

tabellerna" som" sammanfattar" företagens" energisituation," även" om" kapitalförvaltarna" och"

fastighetsutvecklarna"följer"tätt"efter."Värt"att"notera"är"dock"att"en"av" informanterna"säger"att"

man"kommer"försöka"sikta"på"energifrågan"framåt."De"små"privata"fastighetsbolagen"verkar"vara"
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svårare"att"hitta"generella"resultat"för"än"hos"de"andra"bolagstyperna,"eftersom"verksamheterna"
kan"skilja"från"ett" litet"privat"bolag"till"ett"annat."Detta"är"helt"enigt"med"teorin,"som"menar"att"
mindre" privata" fastighetsbolag" kännetecknas" av" en" hög" kostnadsmedvetenhet," en" låg"
investeringsförmåga"och"en"högst"varierande"kompetens."

LP2:"”Man%kan%titta%på%energi%och%miljö,%men%för%mig%är%det%en%kostnadsfråga.”"

LP1:"”Nej%[vi%har%inget%energiarbete],%men%min%uppgift%är%att%skapa%det.%När%man%ska%plocka%
elefanter%så%är%det%energin.%(…)%Jag%har%tänket%men%har%inte%börjat%genomföra%än.”"

Kapitalförvaltarna är kortsiktiga och ser energifrågan som sekundär 

Det"enda"företaget"i"studien"som"inte"ville"ta"ett"aktivt"ansvar"och"minska"miljöpåverkan"var"en"
kapitalförvaltare." Gemensamt" för" de" kapitalförvaltande" fastighetsbolagen" är" nämligen" att" de"
jobbar"kortsiktigt"och"ser"energifrågan"som"sekundär."De"menar"att"det"handlar"om"pengar"och"
att" fokus" ligger" på" att" skapa" värde." Detta" stämmer" delvis" överens"med" teorin," som"menar" att"
majoriteten"av"kapitalförvaltarna"är"kortsiktiga,"men"att"det"inte"nödvändigtvis"är"tillräckligt"för"
att" karaktärisera" hela" gruppen." Nyare" studier" visar" dock" att" kapitalförvaltare" är" mycket" mer"
kortsiktiga"än"vad"man"tidigare"trodde,"vilket"stöds"av"empirin."

KF1:"”Money%talks,%så%är%det%i%den%här%världen.%Vi%är%här%för%att%tjäna%pengar.%Vi%ska%förvalta%
och%förränta%kapital,%sen%får%du%energibesparingar%på%köpet.%Det%är%en%bra%bieffekt.”"

KF2:"”Vi%ska%skapa%värde,%sedan%sälja%av%det.”%

KF2:% ”Vi% arbetar% inte%mot% energimål%utan% ekonomiska%mål.% Energihushållning%är% ett% sätt%
att%spara%pengar.%(…)%Kostnadsbesparing%är%det%vi% fokuserar%på.%Energibesparing%får%man%
på%köpet!”"

Bara"ett"av"bolagen"arbetade"mot"energispecifika"mål"och"uttryckte"ett"intresse"för"att"ta"ansvar"
för" energifrågan," men" även" där" konstaterades" att" företaget" trots" allt" har" pengafokus" och" ska"
agera"värdeskapande.""

KF3:"”Det%är%[för%att%energikostnaderna%är%höga]%det%blir% intressant%att% jobba%med.%Vi%vill%
jobba%med%energin%för%att%vara%goda%medmänniskor,%men%också%för%att%tjäna%pengar.”%

En"av"informanterna"fastställde"att"det"ser"ut"på"det"viset"för"att"man"har"den"verksamhet"man"
har,"och"att"andra"typer"av"verksamheter"förmodligen"har"en"annan"typ"av"energifokus."

KF1:"”Det%ser%ut%som%det%gör%för%att%vi%har%de%kunder%vi%har.%Allmännyttan%har%till%exempel%
ett%helt%annat%uppdrag%och%är%långsiktigare.”%

Kapitalförvaltarna ser driftoptimering som det bästa alternativet 

Flertalet" informanter" tar"upp"driftoptimering" som"en"av"de"bästa"energibesparingsåtgärderna,"
och"särskilt"bland"de"kapitalförvaltande"fastighetsbolagen"blir"detta"synsätt"väldigt"tydligt."Två"
av" tre" kapitalförvaltare" förklarar" att" de" i" princip" enbart" jobbar"med"driftoptimering," eftersom"
det"är"ett"sätt"att"plocka"lågt"hängande"frukt"och"göra"stora"kostnadsbesparingar,"vilket"är"helt"i"
enighet"med"teorin."

LP1:"”Jag%har%hyrt%in%en%konsultfirma%som%optimerar%systemen.%Sen%kan%man%börja%titta%på%
vad%man%kan%göra%mer%och%finlira,%när%allt%är%rätt.”"

KF1:%”Vi%har%nästan%inte%investerat%i%någon%ny%teknik,%men%vi%driftoptimerar%systemen%hela%
tiden.”%
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KF2:" ”Att% injustera%drifttider,% värme,%belysning%och% temperatur%är%viktigare%än% [enskilda]%
energieffektiviseringsåtgärder.% (…)%Man%kan%komma%rätt% långt%på%att%vara%smart;% stänga%
av%belysningen,%inte%köra%ventilationssystemen%på%natten%och%så%vidare.”%

Driftoptimeringen får inte påverka den levererade nyttan 

Flertalet" informanter" förklarar" dessutom" att" det" är" viktigt" att" man" hittar" en" balans" mellan"
ekonomi"och"levererad"nytta."Man"vill"helt"enkelt"driftoptimera"och"justera"systemen"så"de"drar"
så" lite"energi"som"möjligt,"utan"att"påverka"kundnyttan."Detta"har"stöd" i" teorin,"som"menar"att"
det" är" en" grundförutsättning" för" ett" bra" energiarbete," och" ytterst" viktigt," att" fastighetsbolaget"
säkerställer" att" kunden" får" bästa" möjliga" inneklimat" till" lägsta" kostnad." Många" informanter"
förklarar" att" bolagen" aktivt" följer" upp" energiförbrukningen" för" att" kunna" se" att" systemen"
fungerar"som"det"ska,"det"vill"säga"att"förbrukningen"är"låg"och"att"rätt"temperaturer"och"dylikt"
levereras."

I3:%”Det%är%lätt%att%spara%energi,%det%är%bara%stänga%av%allt.%MEN%det%ska%inte%ge%avkall%på%
det%vi%ska%leverera%hyresgästerna.”%

B1:%”Vi%vill%skruva%på%saker%utan%att%det%kunden%upplever%ändras.”%

B2:%”Vi%har%en%bonusmodell%som%behandlar%ekonomi,%kundnöjdhet%och%energi.%(…)%Det%gäller%
alltså%att%hålla%en%balans%så%förbrukningen%är%låg,%men%kunderna%är%nöjda.%

KF2:%”Vi%följer%upp%energiförbrukningen%hela%tiden.%(…)%Det%är%både%en%kostnadsfråga,%men%
också%för%att%vi%ska%hålla%våra%hyresgäster%nöjda.”%

8.2.2 Medvetenhet och intern kommunikation 

Energikostnader är en stor kostnadspost 

Energikostnaderna"ses"generellt"sett"som"höga"och"de"få"fastighetsbolag"som"inte"ser"dem"som"
höga" har" inte" koll" på" sitt" energianvändande." Majoriteten" av" fastighetsbolagen" anger" att"
energikostnader"är"den"största"driftskostnaden"och"att"den"utgör"en"stor"andel"av"deras"totala"
kostnader," vilket" också" överensstämmer" med" teorin." Rent" teoretiskt" bör" energikostnadens"
storlek" öka" incitamenten" eftersom" det" finns" så" mycket" att" hämta" hem," vilket" också" stöds" av"
empirin."

KF2:" ”Energi% är% vår% största% kostnad% och% den% motsvarar% cirka% 40% procent% av% alla%
driftkostnader.%Det%är%en%stor%post.%Kan%man%spara%in%tio%procent%är%det%en%hel%del.”%

I3:"”[Energikostnader%är]%en%mycket%stor%andel,%säkert%över%50%procent%av%
driftkostnaderna.”%

B2:%”Nummer%ett%är%räntekostnader,%nummer%två%är%värmeenergi.%Personal%och%annat%är%en%
väldigt%liten%del.”%

Energiarbete kopplas ihop med ekonomiska besparingar 

Enligt" teorin"börjar" fler"och" fler" fastighetsbolag" se"de" finansiella" fördelarna"med"energiarbete."
Detta" bekräftas" av" intervjuP" och" enkätsvaren," som"visar" att" samtliga" fastighetsbolag," utom"ett,"
kopplar"ihop"energiarbete"med"ekonomiska"besparingar."Det"bolag"som"saknar"detta"tänk"är"ett"
litet"privat"fastighetsbolag,"vilket"kan"kopplas"till"informantens"ofullständiga"medvetenhet"kring"
energiP"och"ekonomifrågorna."De" som"utmärker" sig" åt" andra"hållet" gällande"denna" fråga"är"de"
kapitalförvaltande" fastighetsbolagen," vilka" helt" likställer" energi" och" ekonomi." Precis" som"
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diskuterats" tidigare" svarar"de"enhälligt" att"de" jobbar"med"energifrågan" för" att"det" är" så" starkt"

knutet"till"ekonomin.""

KF2:% ”Att% reducera% energianvändningen%är% ett% bra% sätt% att% reducera% kostnadsfrågan.% (…)%
Hittar%man%saker%som%kan%göras%annorlunda%kan%man%spara%in%pengar.”%

Det finns ett samband mellan energikostnader och medvetenhet  

65" procent" av" fastighetsbolagen" säger" sig" ha" en" hög" medvetandegrad" gällande" den" egna"

energianvändningen."Av"dessa"anger"samtliga"bolag"att"deras"energikostnader"är"höga,"och"flera"

informanter" tydliggjorde" att" det" finns" en" stark" koppling"mellan" deras" energimedvetenhet" och"

den" stora" kostnadspost" som" energin" utgör." Detta" har" stöd" i" teorin," som" säger" att"

fastighetsbolagens" höga" energikostnader" är" ett" av" de" största" incitamenten" för"

energieffektivisering." De" enda" bolagstyper" som" angav" att" de" var" extremt" medvetna" om" sitt"

energianvändande"var"de"börsnoteradeP"och"institutionella"fastighetsbolagen.""

KF1:"”Vi%är%smärtsamt%medvetna%om%vår%energianvändning.%Bara%mängden%el%som%vi%köper%
in%för%alla%våra%kunder%är%extrem.%Vi%skulle%säkert%behöva%en%reaktor%i%Oskarshamn%för%att%
täcka%elbehovet.”%"

I1:"”Numera%är%vi%fullkomligt%makalöst%medvetna%om%vår%energianvändning.”%

B2:"”Vi%är%väldigt%medvetna%om%vår%energianvändning.”"

I2:"”Vi%är%jättemedvetna.%Vi%har%informationsmöten%där%vi%tar%upp%det%här%för%alla.%Vi%ligger%
kanske%inte%först,%men%vi%ligger%väldigt%långt%framme.”%

Bland" resterande" bolag" var" svaren" blandade," förutom" inom" kategorierna" för" de" små" privata"

fastighetsbolagen" och" den" regionala" bostadsorganisationen," som" angav" att" de" hade" en" dålig"

medvetenhet"gällande"den"egna"energianvändningen."Alla"tre"bolagen"svarade"dessutom"unisont"

att"de"inte"riktigt"har"kläm"på"energikostnaderna."

LP1:"”Jag%har%ingen%känsla%för%det%på%rak%arm.%Undrar%om%vi%ens%har%räknat%på%det?”%

LP2:"”Den%biten%är%klurig,%det%sköts%inte%av%mig,%så%jag%vet%faktiskt%inte.%Ingen%aning.%Det%är,%
för%mig,%helt%ointressant.”%

KF3:%”Vi%är%inte%så%medvetna%som%vi%kan%vara,%men%vi%håller%på%att%arbeta%upp%det.”%

KM1:% ”Eftersom%energiplanen%håller%på%att% etableras% just%nu%kommer%det% ta% ett% tag.%Men%
kommer%du%hit%om%ett%halvår,%då%kommer%vi%vara%medvetna.”"

Majoriteten av bolagen anser sig ha en god internkommunikation 

76" procent" av" fastighetsbolagen" anser" sig" ha" en" god" internkommunikation." Särskilt" bland" de"

mindre" bolagen" uttryckte" man" att" kommunikationen" mellan" de" anställda" och" ledningen" var"

väldigt" bra." Även" en" del" större" fastighetsbolag" beskrev" att" de" öppnat" upp"

kommunikationskanalerna," dels" för" att" skapa" en" god" kultur" och" dels" för" att" öka"

informationsutbytet." Detta" är" enligt" teorin" ett" tecken" på" framgångsrikt"

energieffektiviseringsarbete,"vilket"även"bekräftas"av"empirin."

B2:"”Det%är%en%liten%organisation,%vilket%innebär%att%jag%som%VD%har%en%god%kunskap.%Vi%har%
flertalet%förvaltningsmöten%där%vi%kan%ta%upp%saker.”"

KF2:"”Vi%sitter% ju%tillsammans%och%pratar%om%stort%och%smått.%Vi%är%väldigt% få%personer%på%
företaget%som%jobbar%väldigt%nära.”"
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KM1:"”Medarbetarna%är%alltid%välkomna%att%kontakta%mig.%Det%ska%aldrig%finnas%en%rädsla%
för%att%kontakta%mig.%Nio%av%tio%frågor%ligger%inte%på%mitt%bord%men%jag%får%positiv%feedback%
och%kan%slussa%folk%vidare.”%

I3:" ”Vi% är% en% ganska% platt% organisation,% och% vi% har% en%mellanchef% som% är% länken%mellan%
driften%och%ledningen.”%

Bland"dem"som"upplevde"internkommunikationen"som"något"svagare"fanns"en"kapitalförvaltare,"
som" förklarade" att" den" tvärfunktionella" kommunikationen" var" sådär." Han" beskrev" även" hur"
detta"lett"till"att"alla"anställda"är"helt"övertygade"om"att"deras"enhet"är"den"absolut"viktigaste."

KM3:%”Problemet%är%inte%kommunikationen%nerifrån%och%upp%eller%uppifrån%och%ner%utan%på%
tvären.%(…)%Energistrategiskt%säger%man%uppifrån%att% ’vi%vill%nå%de%här%målen’%sen%får%man%
kivas%om%det%på%tvären.”"

8.2.3 Kunder 

Kundernas intresse för energifrågor varierar kraftigt 

Knappt"en"fjärdedel"av"fastighetsbolagen"anger"att"deras"kunder"visar"intresse"för"energifrågor"
och" intresset" varierar." Flera" fastighetsbolag" konstaterar" att" detta" är" för" att" kunden" anser" att"
ansvaret"ligger"på"fastighetsvärden,"inte"dem."

I1:% ”[Kunderna]% visar% inte% aktivt% något% intresse% för% energifrågor.% Det% finns% ju% självklart%
några,%men%det%är%undantag.”%

KM2:%”Många%ser%hållbarhetsarbete%som%en%fråga%för%fastighetsvärden.”%

KP1:" ”De% är% intresserade% av% hyran% och% de% vill% ha% bra% inomhusklimat.% Vi% sitter% med%
[energi]frågorna%i%knät,%åt%dem.”%

KM1:"”%När%det%gäller%energi%då%är%känslan%man%får%att%det%inte%är%deras%kärnprocess.”%

Intresset"verkar"inte"heller"ha"någon"direkt"koppling"till"de"olika"bolagstyperna,"utan"bör"snarare"
relateras"till"företagens"olika"kundP"och"verksamhetstyper."

För" det" första" kan" man" konstatera" att" stora" företag" och" myndigheter" visar" mer" intresse" för"
energifrågor"än"små"företag."Detta"har,"enligt"informanterna,"att"göra"med"att"de"ofta"har"krav"på"
sig"och"vill"(eller"måste)"redovisa"sitt"energiP"och"miljöarbete.""

KF2:" ”En% del% kunder% visar% intresse% för% energifrågor.% (…)% För% små% företag% är% det% inte% lika%
viktigt.% Det% är% mer% vanligt% bland% större% företag% att% de% ställer% krav,% eftersom% de% måste%
redovisa%sånt%i%sin%årsredovisning.”%

I2:%”De%som%visar%störst%intresse%är%myndigheterna,%som%har%krav%internt.%De%är%mest%på%och%
har%det%högst%på%agendan.”%

ST1:"”[Intresset]%är%väldigt%varierande.%Vissa%är%helt%på%och%vill%påverka%men%andra%bryr%sig%
inte.% De% som% ställer% krav% är% de% som% har% hållbarhetskrav% och%måste% redovisa% energiQ% och%
miljöarbetet.”"

KF3:% ”[Intresset% för%energifrågor%är]% väldigt% varierande.% (…)%Det%beror%helt%på%om%de%har%
egna% miljömål% eller% inte.% Statligt% har% det% blivit% vanligare% att% man% visar% intresse,% från%
kommunerna% är% intresset% däremot% inte% så% stort,% de% har% inte% riktigt% råd,% och% inte%
småföretagen%heller.”%
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I3:"”Vissa%vill%ha%saker%redovisade,%som%till%exempel%de%som%redan%har%miljöklassningssystem%
och%såna%som%ändå%är%intresserade.%Sen%finns%det%dom%som%skiter%fullständigt%i%det,%de%har%
ett%helt%annat%fokus.”%

För"det"andra"är"företagens"intresse"för"energifrågor"större"än"hos"privatpersoner,"vars"intresse"
är"mer"passivt."Enligt" informanterna" lever"privatpersoner"nämligen"mer"efter"en"dubbelmoral;"
de"visar" ibland"ett" intresse" för" energifrågan,"men"vill" inte"aktivt" arbeta"med"den"och"är" sällan"
intresserade"av"att"ge"upp"komfort"eller"pengar"för"att"sänka"förbrukningen."Fokus"ligger"istället"
på"ett"medvetet" levnadssätt"ur"ett" större"perspektiv."Detta" indikerar"att"energianvändandet"är"
relativt"osynligt,"i"förhållande"till"andra"frågor"som"källsortering"och"dylikt."Frågan"är"om"detta"
beror"på"att"energi"är"mer"abstrakt"och"därmed"blir"svårare"att"kommunicera?"

FU1:"”För%den%yngre%generationen%är%det%väldigt%viktigt%med%hållbarhet.%Men%det%handlar%
mer% om% hela% hållbarhetsperspektivet% än% bara% kilowattimmar.% Man% vill% pendla% och%
sopsortera.%Såna%saker.”%

B2:% ”De%flesta%är%kanske%miljömedvetna,%men%det%handlar%mer%och% lokalisering,%balkonger%
och%pengar.%Fokus%är%väldigt%liten%när%det%gäller%miljöriktiga%val.”%

KM3:%”Det%är%väldigt%lite%folk%som%vill%jobba%aktivt%med%energifrågan.”%

KM3:"”De%fokuserar%på%miljöfrågor,%enkla%saker%som%till%exempel%sopsortering.”%

KM2:% ”Många% bryr% sig% inte% överhuvudtaget% –% fastän% vi% hade% larm% var% det% ingen% som%
klagade!%Det%är%först%när%det%ger%utslag%på%deras%räkningar%som%de%klagar.%Money%talks%och%
resten%kan%man%skita%i.”%

För"det"tredje"påverkar"en"eldsjäl"(som"privatperson"eller"på"ett"företag)"intresset."När"en"eldsjäl"
är"involverad"är"intresset"för"energifrågor"helt"enkelt"högre."

B1:% ”Det% finns% en% stor%kännedom%om%energiQ% och%miljöfrågan.%Det%är%oftast% om%de%har% en%
eldsjäl%i%ledningsgruppen%eller%ska%redovisa%energiarbetet%på%något%sätt.”%

KM2:"”Vissa%visar%intresse.%Det%är%de%med%för%mycket%tid,%som%jobbat%med%energi%förut%eller%
som%är%genuint%intresserade%för%energi%och%miljö%som%gör%det.”%

KM2:% ”Folk%med%miljöengagemang%accepterar% dessutom%åtgärder% och% hyreshöjningar% för%
de%vill%leva%hållbart.%Sen%finns%det%självklart%vissa%andra%som%bara%tänker%på%sänkt%hyra.”%

KM1:%”Finns%det%en%eldsjäl%så%absolut,%då%blir%det%mycket%gjort,%och%jag%har%till%och%med%ett%
exempel,%men%det%är%sällsynt.”%

Intressant" är" dock" att" båda" fastighetsutvecklarna," som" enbart" sysslar" med" nyproduktion" och"
utveckling,"hävdar" att" kundernas" intresse" för" energifrågor" är" stort."Detta" tycks"dessutom"vara"
oberoende"målgruppen,"eftersom"både"företagskunderna"och"privatpersonerna"som"investerar"i"
de" nyproducerade" eller" nyrenoverade" lokalerna" visar" intresse" för" energifrågan." Även" i" denna"
kategori"verkar"dock"företagskunderna"mer"villiga"att"betala"för"energismarta"lösningar,"medan"
privatpersonerna"har"ett"mer"passivt"intresse."Frågan"är"om"energimedvetna"val"därmed"är"ett"
måste"när"det"kommer"till"nyproduktion"och"fastighetsutveckling?"

FU2:% ”Alla% [företagskunder]% är% intresserade% av% att% få% en% så% bra% byggnad% som%möjligt% för%
sina%kunder,%och% i%det% ingår%energifrågor.% (…)%De%gör%det% för%att% i% slutändan% få%en% så%bra%
ekonomi% i% fastigheten% som% möjligt.% Då% måste% det% vara% långsiktigt% och% inga% korta,% snåla%
lösningar.”%
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FU1:" ”[Privatpersonen]% är% inte% beredd% att% ge% upp% komfort% eller% funktion% för% att% sänka%
energiförbrukningen.”"

De"små"privata"fastighetsbolagen"anger,"å"andra"sidan,"att"kundernas"intresse"för"energifrågor"är"
extremt" dåligt." Med" tanke" på" att" de" själva" har" en" låg" energimedvetenhet," ett" obefintligt"
energiarbete" och" en" dålig" kundkommunikation" bör" man" dock" ställa" sig" frågan:" är" intresset"
verkligen"så"pass"lågt"eller"är"det"möjligtvis"informationsasymmetrin"som"spökar?"Teorin"menar"
nämligen" att" informationsasymmetri" är" en" direkt" konsekvens" av" bristande" kommunikation,"
vilket" helt" klart" är" en" beskrivning" som"passar" in" på" de" små" privata" fastighetsbolagen" i" denna"
studie."

LP1:"”[Kunderna]%visar%inte%något%intresse.%Utom%ett%företag%som%har%ISOQkrav.%Vi%har%dock%
inte%jättestora%lokaler%så%det%är%förmodligen%därför%vi%inte%har%fler%stora%företag%som%ställer%

krav.”"

Energiarbete minskar risken för framtida vakanser 

Majoriteten"av"fastighetsbolagen"anger"att"kundernas"intresse"för"energifrågor"ökat"de"senaste"
åren,"och"ser"ett" långsiktigt"energiarbete"som"ett" sätt"att"minska"risken" för" framtida"vakanser."
Detta" är" i" enighet"med" teorin," som" anger" att" en" faktor" som" är" nära" sammanknuten"med" den"
ökade" efterfrågan" och" de" ekonomiska" incitamenten" är" det" faktum" att" energieffektivisering"
verkar"riskreducerande."Olika"studier"visar"att"efterfrågan"på"marknaden"ökar,"vilket"bidrar"till"
att" allt" högre" krav" ställs" på" fastighetsägarnas" energiP" och"miljöarbete." En" fastighetsägare" som"
inte" satsar" på" att" energieffektivisera" kan" därför" riskera" högre" vakanser" och" lägre" inkomster" i"
framtiden."

KF3:% ”De%sista%åren%har%[intresset% för%energifrågor]%kommit%starkt.% (…)%Gemensamt%är%att%
det%kommer%mer%och%mer,%det%blir%mer%och%mer%aktuellt%med%energifrågor.”%

I3:% ”[Energiarbete]% kanske% är% på% väg% att% bli% en% förutsättning.% Hållbarhet% kommer% att%
efterfrågas,%så%det%är%ett%sätt%att%säkerställa%att%man%hyr%ut%i%framtiden.”"

ST1:%Vissa%kunder%ställer%krav% i%branschen%men%alla%våra%kunder%är% inte%riktigt%där%ännu,%
men%de%kommer%komma%dit,%de%håller%på%att%vakna%upp.”%

KF3:%”Vi%gör%det%för%att%förbättra%miljön,%ekonomin,%sänka%driftkostnaderna%och%öka%värdet%
på%fastigheten%genom%att%göra%den%mer%likvid%eftersom%kunderna%ställer%alltmer%krav.”%

I2:%”Generellt%har%det%[intresset]%blivit%bättre.”"

ST1:%”[Vi%jobbar%med%energifrågan]%för%att%kunna%sälja%och%hyra%ut%i%framtiden.%Det%rör%sig%
från%att%vara%en%kostnad%till%att%vara%en%självklarhet.”"

KF2:%”Att%man%arbetar%med%energifrågan%ger%dessutom%en%bättre%framgång%att%hyra%ut.%Det%
är%inte%säkert%att%en%hyresgäst%vill%betala%mer%för%energismarta%lägenheter%och%det%kanske%

inte% alltid% är% avgörande%men% ibland,% om% kunden% är% i% valet% och% kvalet,% kan% det% vara% den%

faktor%som%gör%att%man%väger%över.”%

ST1:" ”[De% nyinstallerade% mätarna% innebär% att]" vi% kan% delge% kunderna% hur% deras%
förbrukning%ser%ut.%Alla%vill%inte%använda%sig%av%systemet,%men%det%kommer%mer%och%mer.”&

Trots" detta" är" det" knappt" en" femtedel" av" bolagen" som" kryssar" i" att" deras" intresse" för"
energitjänster" kan" kopplas" till" en" vilja" att"minska" risken" för" framtida" vakanser." Faktum"är" att"
även" detta" låga" intresse" stämmer" överens"med" teorin," där" tidigare" studier" visat" att" risken" för"
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vakanser" inte" är" särskilt" stor" i" nuläget." Intressant" är" dessutom" att" en" informant" fastslår" att"

privatpersonernas" intresse" för" energifrågor" och" krav" på" bostäderna" är" direkt" kopplat" till"

bostadsbristen,"vilket"kan"vara"en"förklaring"till"att"de"kommersiella"riskerna"är"såpas"låga"just"

nu."

B2:"”[Energiarbetet]%ger%oss%ingen%fördel.%I%och%med%att%det%är%en%bostadsbrist%vill%alla%bara%
ha%en%bostad,%om%det%inte%hade%varit%så%hade%det%nog%varit%en%skillnad.”%

Fastighetsbolagen"verkar"dock"medvetna"om"vakansrisken"och"jobbar"trots"många"frågetecken"

proaktivt"för"att"undvika"denna."Vakanser"är"helt"klart"något"man"vill"undvika,"eftersom"de"kan"

vara"förödande."

I3:%”Om%man%hamnar%i%ett%läge%där%man%inte%kan%locka%till%sig%hyresgäster,%då%är%man%ute.%
Man%får%inte%glömma%att%vi%är%till%för%våra%hyresgäster,%hyresgästerna%är%inte%till%för%oss”."

KF2:"”Vakanser%är%prio%1.%Man%vill%hålla%nere%antalet%vakanser%på%2Q4%procent.%(…)%Det%blir%
ju%en%ond%spiral,%när%flera%gäster%flyttar%ut%så%sprider%det%sig.”%

Medvetna, aktiva fastighetsbolag motiverar sina kunder i högre grad 

Knappt" hälften" av" fastighetsbolagen" som" studerats" motiverar" kunderna" till" ett" medvetet"

energianvändande."Det" framgår"även"tydligt"av" intervjuP"och"enkätresultatet"att"alla"bolag"som"

motiverar"sina"kunder"har"ett"uttalat"energiarbete," jobbar"aktivt"mot"särskilda"energimål"eller"

policys" och" dessutom"har" en" hög"medvetandegrad" gällande" sin" egen" energiförbrukning." Detta"

matchar" teorin," som" menar" att" fastighetsbolag" med" ett" framgångsrikt"

energieffektiviseringsarbete" och" en" hög" medvetandegrad" även" motiverar" sina" kunder" till" ett"

medvetet" energianvändande." De" bolag" som" gjorde" detta" i" praktiken" var" börsbolagen,"

institutionerna"och"allmännyttan."

I1:"”Vi%ska%verka%för%att%våra%hyresgäster%är%måna%om%miljön.%Vi%förmedlar%energispartips%
och%ett%miljötänk.”%

I3:"”Vi% försöker%uppmana%alla%hyresgäster%att% teckna%gröna%hyresavtal,%och%där% ingår%det%
att%man%tittar%på%energifrågan.”"

B1:"”Det%handlar%oftast%inte%om%att%kunden%ska%få%ner%elräkningen%utan%handlar%mer%om%att%
arbeta%rätt.”"

De" små" privata" fastighetsbolagen," kapitalförvaltarna" och" det" kooperativa" bostadsbolaget"

motiverade"däremot" inte" sina"kunder" till" ett"medvetet" energianvändande."En"kapitalförvaltare"

förklarar"att"det"är"svårt"att"motivera"kunderna"då"de"ekonomiska"incitamenten"är"för"dåliga."

LP1:%”Vi%är%inte%hemma%där%än.%Jag%har%vänt%mig%till%VD%som%svarade:%’titta%dig%omkring,%vi%
är%ett%litet%företag,%inget%storföretag’%och%så%var%det%med%det.”%

KF1:" ”Vi% redovisar% en% del,% det% gör% vi,% men% det% är% en% spot% i% Mississippi% jämfört% med% vad%
investerarna%kan%göra%genom%att%pilla%lite%med%räntan.”%

Fastighetsbolagen är dåliga på att kommunicera ut förändringsarbetet 

Kommunikationen" av" förändringsarbetet" är" generellt" sett" dålig" och" knappt" en" fjärdedel" av"

fastighetsbolagen" svarade" att" de" kommunicerar" ut" förändringsarbetet" på" ett" effektivt" sätt" till"

kunden."Samtidigt"uttryckte"majoriteten"av"bolagen"att"de"måste"bli"bättre"på"att"kommunicera"

ut"förändringsarbetet"till"kunderna."Enligt"teorin"är"detta"en"svaghet"som"måste"ses"över"för"ett"

framgångsrikt"energieffektiviseringsarbete,"och"en"av"de"sju"framgångsfaktorerna"utgörs"faktiskt"
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av" en" god" kommunikation" mellan" kunden" och" fastighetsbolaget." Ett" par" av" informanterna"
förklarar"att"den"bristande"kommunikationen"beror"på"att"energiarbetet"är"relativt"nytt"och"inte"
helt" etablerat" i" organisationen." De" flesta" vill" dock" satsa" på" att" förbättra" kommunikationen" av"
energiarbetet" i" framtiden," inte" minst" för" att" det" är" bra" marknadsföring" och" kan" öka"
kundnöjdheten."

ST1:" ”Vi% har% varit% dåliga% på% det% men% det% ligger% framåt% i% tiden.% (…)% Det% handlar% om% att%
synliggöra%och%vi%kommer%jacka%upp%oss%lite.%(…)%Vi%är%dåliga%på%att%framhäva%oss%själva,%vi%
är%lite%försynta.”"

KP1:% ”Sätt%medel% på% den% frågan,% vi% vill% bli% ännu% bättre.% Vi% gör% visserligen% bokslut% där% vi%
redovisar%massa,%men%vi%vill%mer.”"

FU1:"”Vi%har%inte%riktigt%varit%mogna%för%det,%men%det%kommer%i%och%med%den%nya%hemsidan%
och%årsrapporten.%Det%står%lite%i%våra%broschyrer%också,%men%vi%är%inte%helt%där%än.”"

KM2:% ”Vi% skriver% lite% om%det% i% tidningen%och%på%hemsidan,%men%vi%måste%bli% bättre%på%att%
redovisa%vad%vi%faktiskt%gör.%(…)%Vi%har%inte%tid%att%marknadsföra%oss!”"

I1:"”[Att%kommunicera%energiarbetet%till%kunderna]%har%vi%misslyckats%med%tidigare,%och%nu%
är%det%full%fokus.%Vi%tänker%på%det%varje%dag!”"

KM1:" ”[Vi% har% en% ny]% kommunikatör,% som% när% vi% [ledningsgruppen]% fattar% beslut% ska%
kommunicera%ut%det.%Energieffektiviseringsplanen%har%en%sådan%kommunikationsplan,%för%vi%
måste%få%ut% informationen.%(…)%Vi%har%tagit% fram%en%populärversion%[av%årsredovisningen]%
där%vi%också%beskriver%det%vi%gör.”"

En" av" informanterna" pratar" dessutom" om" problematiken" med" att" välja" rätt"
kommunikationskanaler." Många" utav" bolagen" kommer" förmodligen" ställas" inför" denna"
problematik" relativt" snart" i" tiden" eftersom" de" strävar" efter" att" förbättra" kommunikationen"
gentemot"kund."

KM2:%”Information%är%fruktansvärt%svårt.%Vi%försöker%med%möten,%TV,%tidningar,%information%
i% trapphusen% och% massa% annat.% Vissa% tycker% att% det% blir% tjatigt% medan% andra%missar% det%
helt”."

Det finns ett samband mellan kommunikation och rapporteringskrav 

Ett"fåtal"bolag"angav"trots"allt"att"de"tycker"att"de"kommunicerar"förändringsarbetet"väl"till"kund,"
nämligen"de"börsnoterade"fastighetsbolagen,"den"kooperativa"bostadsorganisationen"och"ett"av"
de"kapitalförvaltande"fastighetsbolagen."En"informant"nämner"att"kommunikationen"är"så"pass"
bra" för" att" företaget" har" rapporteringskrav" på" sig," och" flertalet" andra" informanter" anger"
samtidigt" att" kommunikationen" underlättas" när" gröna" hyresavtal" skrivs" eller" byggnaderna"
certifieras"eftersom"energiarbetet"då"sker"i"samarbete"med"kunden."Dessa"faktorer"indikerar"att"
kommunikationen"av" förändringsarbetet"kan"kopplas" till"hur"stort"rapporteringskrav" företaget"
har"gentemot"kund."Ju"högre"krav,"desto"bättre"verkar"energiarbetet"kommuniceras."

KF1:% ”Kommunikationen%går%helt% från%oss% till%dem.%Vi%arbetar% ju%med% institutioner,%vi%har%
fullt%ansvar%att%rapportera%det%vi%gör%och%ge%dem%information.”%

I3:" ”I%och%med%att%gröna%hyresavtal% tecknas% lyfts% frågan%och%det% ingår%att%vi% ska%redovisa%
energiQ%och%miljöarbetet.%Man%kan%även%se%vissa%uppdateringar%på%hemsidan.”%

B1:%”[I%en%certifierad%byggnad]%sker%arbetet%kontinuerligt%och%med%hjälp%av%hyresgästen.”"



"70"

8.2.4 Teknik och drift 

Majoriteten av bolagen har ett tekniskt glapp 

Fastighetsbeståndens" ålder" varierar" mellan" de" olika" fastighetsbolagen" som" studerats." Vissa"
fastighetsbolag"säger"att"tekniken"är"mest"eftersatt"i"äldre"fastigheter,"andra"har"framgångsrikt"
uppgraderat" tekniken" och" har" nu"modern" teknik" i" hela" sitt" fastighetsbestånd." Det" är" svårt" att"
finna"ett"mönster,"vilket" talar" för"att"den" tekniska"statusen"är"högst" individuell"och"oberoende"
fastighetsbeståndens"ålder."Det"är"helt"klart"fler"individuella"faktorer"som"spelar"in."

KF1:"”Precis%som%med%kåkarna%har%vi%allt%från%jättegammalt%till%jättenytt.”%

ST1:%”Nya%hus%som%byggs%är%extremt%energieffektiva,%men%i%de%äldre%fastigheterna%finns%det%
mycket%att%hämta%hem.%(…)%Vi%har%gjort%stora%investeringar%i%mätutrustning%för%realtid%i%alla%
anläggningar%och%vi%går%just%nu%igenom%vad%man%kan%göra%i%samtliga%fastigheter,%högt%och%
lågt.”%

I1:"”Hursomhelst%är%det%ytterst%lite%som%är%uppkopplat%i%nuläget.%(…)%Det%beror%på%att%man%
inte%förstått%det%här%än.”"

I3:%”[Tekniken%är]%mest%eftersatt%i%bostäderna,%annars%är%den%modern.”%

LP1:%”[Tekniken]%är%väldigt%dålig,%men%det%är%den%jag%håller%på%och%byter.”"

Det" finns" dock" två" undantag," nämligen" fastighetsutvecklarna" och" de" börsnoterade"
fastighetsbolagen." Fastighetsutvecklarna" installerar" uteslutande" modern" teknik," vilket" har" en"
logisk" förklaring" eftersom" de," av" verksamhetsspecifika" skäl," enbart" fokuserar" på"
nyproduktioner."Samtidigt"anger"de"börsnoterade"fastighetsbolagen"att"deras"installerade"teknik"
är"väldigt"modern,"inte"minst"tack"vare"sina"nya"system"där"de"kan"följa"förbrukningen"i"realtid."
Frågan" är" om" detta" kan" kopplas" till" rapporteringskravet" som" ligger" på" de" börsnoterade"
fastighetsbolagen"eller"ej?"

B1:" ”Vi% har% en% hög% ambition% på% de% styrande% systemen% för% att% hela% tiden% kunna% följa%
[energiförbrukningen]%i%realtid.”%

Enligt" teorin" beror" tekniska" glapp" främst" på" informationsasymmetri," men" i" praktiken" menar"
informanterna"att"det"kan"bero"på"en"hel"del"andra"faktorer"också."Ibland"är"det"ekonomi,"ibland"
är" det" kunden" som" påverkar," och" ibland" går" det" helt" enkelt" inte" att" installera" energisnål"
utrustning"eftersom"byggnaden"eller"området" lyder"under"särskilda"krav."Det" tekniska"glappet"
verkar"dock"inte"ha"någon"koppling"till"om"driftorganisationen"är"intern"eller"extern."

FU2:"”Vi%tänkte%installera%bergvärme%i%en%fastighet,%men%det%gick%inte,%vi%fick%inte%borra.%Det%
fanns% inga% andra% alternativ,% som% fjärrvärme,% så% då% blev% det% elvärme.% Men% det% fanns%
verkligen%inget%annat%alternativ.”"

KM1:" ”Våra% riskbyggnader,% där% kan% man% ha% problem% med% fukt% och% lukt% och% de% är%
ineffektiva.% Just%KQmärkning%är% inte% alls% bra%ur% en% verksamhetssynpunkt,% för% där% får%man%
knappt%åtgärda%någonting.”"

FU2:"”Å%ena%sidan%ekonomin,%å%andra%sidan%fördelarna%med%att%genomföra%det.%Vi%vill%ofta%
göra%mer%än%vad%vår%kund%vill.”"
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Många fastighetsbolag ser outsourcing som en risk 

53"procent"av"fastighetsbolagen"har"en"helt"intern"driftorganisation"och"29"procent"har"en"helt"
extern"driftorganisation."I"resten"av"fallen"är"det"en"kombination"av"internP"och"extern"drift."Av"
dessa"ser"majoriteten,"det"vill"säga"knappt"två"tredjedelar"av"fastighetsbolagen,"outsourcing"som"
en" risk." De" huvudsakliga" anledningarna" som" kan" identifieras" är" rädslan" för" att" förlora" den"
interna"kompetensen"och"rädslan"för"att"förlora"kontrollen"över"företagets"varumärke"och"tappa"
i"kundnöjdhet."Detta" fenomen"beskrivs"även"av" teorin"som"förklarar"att"många"bolag"värderar"
intern"kompetens"högt"och"därför"är"tveksamma"till"att"låta"energibolag"ta"över"för"mycket.""

B1:"”Allt%som%har%med%kontakten%med%kunden%att%göra%är%inQhouse%eftersom%vi%bedömer%den%
som%så%pass%viktig.”"

B2:"”Det%handlar%om%igenkänning.%(…)%Man%blir%bolagets%ansikte%utåt.”"

KM3:"”Det%är%ett%medvetet%val,%vi%håller%medvetet%folk%på%armlängds%avstånd.%Vi%vill%ha%det%
på%det%viset.%(…)%Vi%tror%att%det%är%rätt%väg%för%oss.%Annars,%om%man%har%för%lite%kompetens,%
blir%man%en%för%dålig%upphandlare.”"

I3:"”[Vid%omstruktureringen%för%några%år%sedan]%bestämde%man%sig% för%att% ta%tillbaka%den%
tekniska%och%ekonomiska%förvaltningen.%Vi%behövde%få%ordning%på%kåkarna%och%få%grepp%om%
de%olika%projekten.”%

I2:"”Jag%har%jobbat%med%båda%[intern%och%extern%driftorganisation]%och%jag%föredrar%internt%
för%du%får%in%företagskulturen%mer.”%

Tidigare" studier"menar" att" rädslan" för" att" förlora" kompetens" är" lägst" bland" kapitalförvaltarna"
och"institutionerna,"vilket"inte"alls"stämmer"överens"med"empiri."I"flera"fall"beror"detta"på"dåliga"
erfarenheter" från" extern" drift," vilket" har" gjort" att" flera" utav" företagen" börjat" fokusera" på" att"
behålla"kunskapen"internt,"alternativt"att"utbilda"och"granska"de"externa"aktörerna"i"högre"grad."

KM2:%”[Vi]%har%ingen%driftorganisation,%men%vi%har%knowQhow%om%vad%som%ska%göras%och%tar%
in%konsulter% som% tar%hand%om%det%praktiska.%Vi%har%en%driftingenjör,%VVSQingenjör%och%en%
driftövervakare% som% är% nära% verksamheten% och% handleder% konsulterna.% (…)% [De% står% för]%
utförande,%beräkningar%och%praktisk%hjälp.”%

KF1:"”Numera%är%vårt%samarbete%med%[den%externa]%driftorganisationen%väldigt%bra.%Vi%har%
gått% igenom% ett% stålbad% som% vi% omförhandlade,% men% nu% är% det% jättebra.% (…)% Den% nya%
driftaren%tjänade%in%sig%själv%på%mindre%än%ett%år”.""

I1:"”Vi%köper%in%all%drift,%men%vi%bjuder%in%dem%och%utbildar%dem.%De%ska%känna%till%vårt%sätt%
att%arbeta.%Det%är%ett%ISOQkrav.”%

8.3 Fastighetsbolagens beslutsfattande 

8.3.1 Beslutsprocesser 

Är kostnaden låg eller paybacktiden kort kan det genomföras direkt; vid 
större summor involveras ledningen, styrelsen eller uppdragsgivaren 

Drygt" hälften" av" fastighetsbolagen" anger" att" åtgärder" med" en" kort" paybacktid" eller" låg"
investeringskostnad"genomförs"i"princip"direkt."Beroende"på"hur"stora"summor"som"diskuteras"
ses"det"antingen"som"löpande"underhåll,"vilket"oftast"redan"har"en"summa"budgeterad,"eller"som"
specifika"åtgärder,"vilka"genomförs"ändå"så"länge"de"inte"överstiger"en"viss"summa."71"procent"
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av" bolagen" anger" dessutom" att" man" vid" större" summor" involverar" ledningen," styrelsen" eller"
uppdragsgivarna,"för"att"säkerställa"att"investeringen"som"görs"har"godkänts"på"högsta"nivå.""

ST1:%”Under%10%miljoner%kronor%sköts%det%lokalt,%mellan%10%och%30%miljoner%går%det%via%mig%
och%är%det%mer%[över%30%miljoner%kronor]%går%det%till%styrelsen.”%

KF3:" ”Mindre%åtgärder%genomförs%direkt%av%vår% förvaltarsida"och%större% investeringar%på%
över%fem%miljoner%kronor%går%till% ledningsgruppen.%Då%är%det%jag%och%några%till%som%fattar%

besluten.”%

KF1:%”Upp%till%50%000%kronor%räknas%det%som%löpande%underhåll%och%görs%automatiskt.%Vid%
50Q100%000%kronor%är%det%lite%större%grejer%och%då%kommer%det%till%mig%och%vi%diskuterar%i%

ledningen%om%det%är%klokt%att%göra%åtgärden,%vad%vi%vinner%på%det%och%så%vidare.%Vid%över%

100%000%kronor%åker%det% in% i%vår%underhållsbudget.%Vid%över%en%halv%miljon%kronor%måste%

uppdragsgivaren%involveras,%men%det%mesta%är%inte%så%stort.”%

KM2:%”Om%investeringen%ligger%på%mer%än%3%miljoner%kronor%är%det%distriktschefens%beslut%
och%vid%en%större%summa%så%tar% företagsledningen%beslutet.%Över%åttaQtio%miljoner%går%det%

även%till%styrelsen.”%

LP1:"”Under%50%000%kronor%så%är%det%jag%som%beslutar.%Är%det%akut%så%är%det%ok%med%nästan%
allt,%det%finns%ingen%anledning%att%dra%ut%på%det.%Vi%har%korta%beslutsvägar%och%det%är%nära%

till%VD.”"

Ett" par" av" informanterna" förklarar" att" saker" ofta" bollas" inom" organisationen" för" att" sedan"
fastställas"och"kommuniceras"neråt"igen."En"annan"förklarar"att"han"ofta"vänder"sig"uppåt"för"att"
det"är"ett"sätt"att"minska"risken"och"fördela"ansvaret,"så"man"inte"i"slutändan"står"ensamt"skyldig"
till"en"stor"investering"om"något"skulle"gå"snett."

KM3:%”Man%skickar%saker%stegvis%och%det%studsar%upp%och%ner%lite%innan%det%fastställs”."

KM1:%”[Vi]%vill%att%mandatet%ska%gå%så%långt%ner%som%möjligt%i%organisationen.%(…)%När%det%
kommer%in%något%nytt%som%överstiger%budget%går%det%uppåt%till%nästa%chef%som%får%fatta%ett%

beslut%och%så%vidare.”%

I2:"”Det%är%ett%sätt%för%mig%att%lägga%över%ansvaret%på%någon%annan%genom%att%jag%får%in%fler%
ögon.%Man%vill%inte%bli%av%med%jobbet,%så%ju%fler%som%är%med%och%godkänner%desto%bättre.”%

I många fall involveras den tekniska förvaltaren, för att säkerställa 
engagemang 

76" procent" av" fastighetsbolagen" anger" att" den" tekniska" förvaltningen" involveras" i"
beslutsfattandet."Den" främsta" anledningen" till" detta" är" att" åtgärderna" genomförs"på"bästa" sätt"
genom"att"det"säkerställer"att"den"tekniska"förvaltningen"är"engagerade."Detta,"menar"teorin,"är"
en"viktig"framgångsfaktor"för"ett"fastighetsbolags"energieffektiviseringsarbete."

I2:% ”[Det]" finns%en% internprocess,%och%vi%har%ett%rådande%organ,%men%vi%måste% få%med%hela%
engagemanget.%Därför%får%den%tekniska%förvaltaren%får%vara%med%och%bestämma.%(…)%Vi%tar%

fram% en% handlingsplan% som%man% lägger% upp% en% smart% tidsplan% för,% så%man%mäktar%med%

lagom%mycket.% Annars% finns% det% en% stor% risk% att%man% lägger% ribban% för% högt% och% sen% inte%

mäktar%med.”%

KF1:% ”[Det% är]% driftorganisationen% tillsammans% med% den% tekniska% förvaltaren% som%
bestämmer.”"
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Energieffektiviseringsprojekt som inte hittas via energikartläggningar 
kommuniceras nerifrån och upp 

Drygt" hälften" av" fastighetsbolagen" anger" att" de" vanligaste" sätten" att" identifiera"
energieffektiviseringsåtgärder"är"antingen"genom"att"göra"energikartläggningar,"eller"genom"att"
tekniker" identifierar" åtgärder" och" kommunicerar" dem" uppåt" inom" organisationen." Enligt"
flertalet"bolag"är"det"väldigt"vanligt"att"man"upptäcker"åtgärder"på"detta"sätt,"vilket"också"kräver"
kunnig"personal"som"vet"vad"de"ska"titta"efter."

B1:% ”Energieffektiviseringsprojekt% upptäcks% nerifrån% och% förs% uppåt% för% att% förankras% i%
budgetprocessen.”%

ST1:"”Teknikerna%hittar%åtgärder,%eller%så%hittas%de%genom%benchmarking%av%någon%högre%
upp%i%organisationen”."

KF2:" ”Det%är% teknikerna% som% identifierar%åtgärdsmöjligheterna.%Antingen%gör%de% löpande%
underhåll,%kontaktar%mig%och%genomför%det,%eller%så%måste%det%planeras%in%i%vår%budget.”%

Enligt" teorin" är" detta" ett" bra" sätt" att" identifiera" energieffektiviseringsåtgärder," eftersom"
systemfel" kan" upptäckas" och" åtgärdas" tidigt," men" det" kräver" också" en" medveten"
driftorganisation"som"känner"till"byggnadernas"och"systemens"unika"förutsättningar."

En del fastighetsbolag tar hjälp av konsulter när de genomför 
energikartläggningar 

Drygt"en"tredjedel"av"fastighetsbolagen"säger"att"de"brukar"ta"hjälp"av"externa"konsulter"när"de"
ska" identifiera" potentiella" åtgärder." Vanligtvis" görs" detta" genom" att" konsulterna" gör"
energikartläggningar,"vilket"enligt"en"informant"är"bra"eftersom"man"får"in"nya"ögon."

KF2:% ”Vi%hyr% in%kompetens%utifrån%som%tittar%på%husen%med%nya%ögon%och%ser%att%allt% står%
rätt%till,%då%våra%tekniker%också%följer%med.%Det%är%ett%led%i%underhållsarbetet%för%man%hittar%
saker%som%kan%göras%annorlunda%och%spara%in%pengar.”"
I1:"”[För%att%identifiera%åtgärder]%hyr%vi% in%en%konsult%som%arbetar%med%energiledning%och%
får%i%uppdrag%att%göra%energikartläggningar.%Det%är%de%som%håller%alla%möten%med%driften.”%

FU2:%”[Att%besiktiga]%gör%vi%själva%eller%med%hjälp%av%specialister.”%

FU1:%”Det%är%projektledaren%och%konsulterna%[inhyrda%på%entreprenad]%som%fastställer%hur%
saker%ska%göras.”%

8.3.2 Budgetering 

Ett bolags budget och uppföljningsarbete hänger ihop 

Genom" att" observera" teorin" kan" man" tydligt" se" att" ett" fastighetsbolags" budget" berör" dess"
energiarbete" på" flera" olika" punkter." Detta" eftersom" budgeten" fastställer" de" förväntade"
åtgärderna"under"ett"visst" tidsperspektiv,"kopplar"dessa"till"ekonomiska"poster"såsom"mål"och"
resursfördelning,"samt"fastslår"vem"som"äger"ansvaret" för"att"åtgärderna"genomförs."Budgeten"
skapar"dessutom"en"medvetenhet" inom" företaget," vilket" indikerar"att" ett"bolag"med"ett"uttalat"
energiarbete"som"ingår"i"budget"bör"ha"en"högre"energimedvetenhet"och"jobba"mer"med"frågan"
eftersom"det"är"lätt"att"följa"upp."
Empirin"visar"på"en"viss"osäkerhet"kring"detta" i"praktiken,"och" likställer" inte"nödvändigtvis"en"
budget" som" inkluderar" små" energiåtgärder"med" en" hög"medvetandegrad" inom" företaget." Det"
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finns"visserligen"en"viss"överlappning"som"visar"att"majoriteten"av"bolagen"som"inte"inkluderar"
små"energiåtgärder"i"budget"dessutom"har"ett"dålig"medvetenhet,"men"eftersom"svarsfrekvensen"
ändå"är"relativt"oprecis"bör"denna"fråga"utredas"vidare"för"ett"mer"generaliserbart"resultat."

Intressant" är" dock" att" såväl" teorin" som" empirin" pekar" på" att" det" finns" ett" samband" mellan"
bolagets" budgetarbete" och" dess" uppföljningsarbete." Empirin" visar" nämligen" på" ett" solklart"
samband"mellan"dessa"två,"där"samtliga"bolag"som"inte"inkluderade"små"energiåtgärder"i"budget"
sa"sig"ha"ett"svagt,"eller"dåligt,"energiuppföljningsarbete."

Små åtgärder är oftast redan budgeterade 

Från" empirin" kan" det" utläsas" hur" majoriteten" av" fastighetsbolagen" anger" att" små" kostnader"
budgeteras" och" inte" behöver" gå" igenom" specifika" beslutsprocesser" för" att" kunna" genomföras."
Informanterna" förklarar" att" små" åtgärder" oftast" behandlas" som" löpande" underhåll." En" av"
informanterna" beskriver" dock" att" de," trots" ett" löpande" kommunikationsarbete" och" en" sund"
inställning"till"att"mandatet"ska"så"långt"ner"i"organisationen"som"möjligt,"har"problem"med"att"
förankra"det"relativt"nya"tänket"i"bolaget."Informanten"menar"att"det"är"organisationens"storlek"
och"nyligen"verkställda"omorganisering"som"ligger"bakom"detta"tudelade"tänk,"och"säger"att"de"
ska"jobba"mer"med"kulturförankringen."

KF2:"”Vi%har%en%budget%och%planerar%in%löpande%underhåll.”%

LP1:% ”Vi% har% en% underhållsplan% där% jag% försöker% få% med% allt% i,% men% det% är% väldigt%
situationsanpassat.”%

KM1:% ”[Småsaker]% ska% åtgärdas% direkt% [men]% det% kanske% inte% har% satt% sig% tillräckligt% än.%
Förr%hade%man%nämligen%en%kultur% i%bolaget%där%man%kunde% få%en%smäll%på% fingrarna%om%
man% körde% på,% och% det% handlar% om% att% hitta% en% balans,% man% kan% inte% bara% köra% på% hur%
mycket%som%helst%heller,%för%ibland%slår%det%över%åt%andra%hållet.%Frågan%är%hur%vi%får%våra%
medarbetare%att%veta%gränsen%på%sin%befogenhet?”%

Små och enkla samt stabila fastighetsbolag med låg risk kan jobba 
budgetlöst 

En"intressant"observation"som"erhållits"är"att"två"av"fastighetsbolagen"jobbar"helt"budgetlöst."De"
har"alltså"ingen"budget,"utan"går"mer"på"känsla.""

ST1:"”Alla%investeringar%som%görs%går%genom%mig,%högt%och%lågt,%fast%de%små%grejerna%sköts%
av%sig%självt.%Alltså,%vi%har%ju%ingen%budget.%Vi%jobbar%budgetlöst.%Man%bara%kör!”%%

LP2:% ”Jag% har% ingen% direkt% budget,% jag% ser% ju% vad% lägenheterna% behöver.% Jag% öronmärker%
inte% pengar% till% en% enskild% fastighet% utan% ser% vad% fastighetsbeståndet% har% för% pengar% och%
använder%det%där%det%behövs.”%

Det"lilla"privata"fastighetsbolagets"avsaknad"av"en"budget"kan"förklaras"med"hjälp"av"teorin."Som"
nämnts"tidigare,"i"avsnittet"om"budgetering,"blir"planeringsarbetet"mer"och"mer"komplicerat,"ju"
mer"komplex"en"verksamhet"är."I"detta"fall"är"organisationens"verksamhet"väldigt"okomplicerad"
vilket" innebär" att" planeringsarbetet" kan"hållas" på" en" väldigt" enkel" nivå," där" en"budget" inte" är"
nödvändig."Bolaget" är" så"pass" litet" att" informanten"beskriver" att"han"har"koll" på" fastigheterna"
och"vet"vad"som"behöver"göras"och"ungefär"när."

Det" stora," statliga" fastighetsbolaget," däremot," är" stort" och" komplext," vilket" enligt" teorin" bör"
motivera" en" utförlig" budget." Teorin" beskriver" dock" också" hur" en" budget" syftar" till" att" fördela"
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resurser"och"säkerställa"att"saker"blir"gjorda."Informanten"på"bolaget"beskriver"att"man"inte"har"
problem" med" något" av" detta," och" menar" att" man" kunnat" avskaffa" budgeteringen" eftersom"
bolagets" risker" är" nästintill" obefintliga." Den" låga" risken" kan," i" sin" tur," kopplas" direkt" till"
fastighetsbolagets" stabila" kundgrupp," säkra" kassaflöden," stabila" ekonomi" och" möjlighet" att"
outsourca"vid"behov."På"så"sätt"är"bolagets"situation"oerhört"stabil,"även"när"man"blickar"framåt,"
vilket"gör"en"budget"överflödig."Frågan"är"dock"hur"bolaget"kommer"anpassa"sig"om"de"externa"
förutsättningarna"förändras"i"framtiden,"eftersom"ett"bolags"stabilitet"ofta"är"negativt"korrelerat"
med"bolagets"flexibilitet,"vilket"informanten"också"pekar"ut"som"bolagets"största"svaghet."

8.3.3 Avgörande kriterier och prioritering 

Lönsamhet är det absolut viktigaste kriteriet 

I"princip"alla"fastighetsbolag"är"överens"om"att"det"absolut"viktigaste,"och"mest"grundläggande,"
kriteriet"för"att"en"energieffektiviseringsåtgärd"ska"genomföras"är"att"det"är"lönsam,"vilket"också"
är" i" enighet"med" teorin."Är"det" inte" lönsamt" är"det" enbart" ett" fåtal" faktorer" som"kan" realisera"
investeringen" (se" nästa" rubrik)." För" att" en" investering" ska" ses" som" lönsam" bör" den" uppvisa"
lönsamhet"i"investeringskalkylerna,"alternativt"en"rimlig"paybacktid."

I3:"”Vi%kan%inte%göra%saker%som%inte%är%lönsamma%för%oss.”"

KP1:" ”Pengar,% pengar,% pengar.% Pengar% dödar% allt.% Sen% är% det% en% kombination% med% etos%
också,%vad%som%förväntas%av%oss,%vad%vi%vill%göra,%vilka%vi%vill%vara.%Vi%vill%ta%ett%stort%ansvar%
för%det%vi%gör%men%det%måste%finnas%en%sund%ekonomi%i%botten.”%

B2:% ”Det% viktigaste% är% avkastningen.% Men% man% måste% också% fråga% sig:% Sänker% vi%
driftkostnaderna?% Ökar% vi% hyresintäkterna?% Får% vi% sänkta% underhålls% eller%
reparationskostnader?”%

LP1:"”[Man]%måste%tjäna%pengar%på%det.”"

Utgående livslängd, minskad miljöbelastning och kommande underhåll ökar 
sannolikheten för att en åtgärd realiseras 

Som" nämndes" tidigare" finns" det" dock" ett" fåtal" kriterier" som" kan" få" en" åtgärd" att" genomföras,"
trots"att"lönsamheten"är"sisådär.""

Ett"av"dessa"kriterier"är"att"åtgärden"minskar"miljöbelastningen,"vilket"gör"att"investeringen"kan"
ses" som"en" investering" i" varumärket"eftersom"man" tar" sitt" ansvar."Enligt" teorin"är"det" relativt"
sällsynt"att"bolagen"arbetar"aktivt"med"denna"fråga,"även"om"de"allmännyttiga"bolagen"generellt"
sett"har"den"på"agendan."

KM3:"”Det%absolut%viktigaste%är%lönsamhet%i%kalkylen.%Är%det%inte%lönsamt%så%gör%vi%det%inte.%
Om%det%inte%är%miljöbelastande,%då%skulle%vi%också%gjort%det.%Det%handlar%om%ansvar.”%

Ett" annat" kriterium" som"ökar" sannolikheten" för" att" åtgärden" realiseras" är" ifall" den"nuvarande"
livslängden" närmar" sig" sitt" slut." Det" kan" då" vara"mer" lönsamt" att" se" över" åtgärdsförslaget" nu"
direkt,"än"att"skjuta"ett"beslut"på"framtiden."Även"detta"stöds"av"teorin,"som"menar"att"graden"av"
behov"är"en"viktig"och"högst"avgörande"faktor."Är"något"mer"tekniskt"akut"än"något"annat"är"det"
också"större"sannolikhet"att"den"åtgärden"prioriteras."

KM1:"”Det%är%mer%utifrån%att%livslängden%går%ut%som%man%genomför%åtgärder.”%
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KF2:" ”Det% finns% många% faktorer,% fler% än% paybacktiden.% Det% kan% vara% missnöje% hos%
hyresgästen% eller% underhåll% av% byggnaden.%Den% kanske%måste% åtgärdas% så% den% inte% faller%
sönder.”"

Ett" tredje" kriterium"är" om" fastigheten" ändå"närmar" sig" underhåll." Informanterna" förklarar" att"
det"kan"vara"både"smidigt"och"ekonomiskt"att"passa"på"och"genomföra"åtgärden"direkt,"när"man"
ändå"ska"se"över"fastigheten."Enligt"teorin"är"detta"en"av"de"främsta"anledningarna"till"att"flera"
små," relativt" olönsamma" åtgärder" genomförs." Ifall" en" upprustning" eller" ombyggnation" ska"
genomföras" kan" nämligen"många" åtgärder" som" inte" är" ekonomiskt" försvarbara" på" egen" hand"
motiveras."

B2:"”Många%gånger%är%det%svårt%att%räkna%hem%ett%projekt,%men%det%kanske%måste%göras%för%
att% vidmakthålla% byggnadens% livslängd.% Då% kan%man% paketera% det% med% något% som% ändå%
behöver% göras,% för% då% kan% man% passa% på% att% förbättra% kvalitén.% Gott% skick% betalar% sig% i%
längden.%Det%är%en%högre%värdeökning%på%en%välskött%fastighet.”%

KM2:"”Antingen%att%det%är%akut%och%stör%driften,%att%det%finns%en%stor%lönsamhet%eller%att%det%
närmar%sig%underhåll.”%

Majoriteten av bolagen prioriterar baserat på tid och behov 

Resultatet" illustrerar" att" svaren" skiljer"mellan" fastighetsbolagen"och"att" inget" samband"mellan"
bolagstyp"och"prioriteringmetod"kan"dras"från"denna"snäva"urvalsgrupp."

Majoriteten" av" fastighetsbolagen" angav" trots" allt" att" de" aktivt" behöver" prioritera" och" jämföra"
åtgärderna,"även"om"prioriteringsmetoderna"skilde"sig"en"del."De"flesta"konstaterade"dessutom"
att"den"främsta"anledningen"till"att"man"behövde"prioritera"oftast"är"tid"och"behov,"inte"pengar,"
även"om"ett"fåtal"bolag"framstod"som"ytterst"beroende"av"pengar.""

LP1:"”Det%största%problemet%är%inte%pengar%utan%tiden.”"

KF2:" ”Det% tas% fram% en% underhållsplan% per% år,% och% man% får% sedan% prioritera% och%
omprioritera%vad%som%ska%göras%under%året.%Ofta%har%man%en%vilja%att%göra%allt%men%man%
kan%och%hinner%inte%alltid%göra%allt.%Ett%år%går%fort.”"

B2:% ”[Vi%ser%vart]%behoven%är%som%störst.%Då%får% förvaltaren%vara%med%och%förklara.%Vi% tar%
alltid%de%som%är%sämst%först,%och%om%det%finns%många%saker%är%det%VD%som%bestämmer%vad%
som%är%viktigast.”"

KM1:" ”Vi% går% enligt% underhållsplanen% som% har% en% uppstyrd% priolista.% Den% tas% fram%mest%
genom%att%man%tittar%på%payoff%och%verkningsgrad.”%

KM2:" ”[Vi]% diskuterar% vad% som%är% rimligt% att% åtgärda% och% resten% skjuter% vi% framåt.% Vi% är%
realistiska%och%frågar%oss%vad%man%hinner%genomföra%i%år,%men%vi%kastar%inte%de%alternativ%
som%inte%blir%av.%De%skjuter%vi%på%framtiden.”"

KF1:"”Vad%vi%gör%är%att%vi%tar%alla%historiska%data%och%sorterar%efter%de%största%miljösvinen%
och%börjar%jobba%med%dem%högst%upp%på%listan.”%

Kapitalstarka bolag har inga prioriteringsproblem 

Fem"av"fastighetsbolagen"anger"att"de"inte"behöver"prioritera."Bland"dessa"svarar"tre"av"fem"att"
de" är" så" pass" kapitalstarka" att" de" aldrig" haft" något" behov" av" att" prioritera" och" välja" mellan"
åtgärderna."De"förklarar"att"om"något"är"lönsamt,"så"genomförs"det"också.""
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Detta"kan"kopplas"till"teorin,"som"menar"att"bristen"på"resurser"kan"vara"helt"avgörande"för"om"
ett"projekt"genomförs"eller"ej."Har"bolaget" inget"resursproblem,"är"chanserna"därför"större" för"
att"ett"energieffektiviseringsprojekt"genomförs."

ST1:%”Vi%har%aldrig%behövt%prioritera%vi%bara%kör.%Vi%har%aldrig%sagt%nej%till%ett%projekt.%(…)%
Pengar%är%som%sagt%inget%problem.”"

B1:"”Det%är%snarare%så%att%det%är%svårt%att%hitta%projekt.%Hittar%vi%något%så%genomförs%det%
oftast.%Vi%måste%vaska%fram%åtgärder%och%jobbar%aktivt,%fokuserat%och%medvetet.”%

I1:% ”Vi% köper% allt% kontant.%Det% finns% pengar% att% investera,% så%man%behöver% inte% låna% eller%
tänka%på%ränta.”%

KF3:" ”Vi% är% av% den% lyckliga% omständigheten% att% vi% alltid% haft% råd% när% vi% velat% genomföra%
något.% Det% kan% ju% i% sin% tur% bero% på% två% faktorer,% antingen% att% det% är% få% projekt% som%
genomförts%eller%att%man%har%mycket%pengar.%För%oss%är%det%nog%en%kombination%av%båda,%
men%alla%projekt%vi%har%hittat%har%vi%genomfört.”"

Intressant"är"dock"den"aspekt"som"en"av"informanterna"lyfter"fram,"nämligen"om"avsaknaden"av"
prioriteringsproblem" grundar" sig" i" kapitalstyrkan" hos" bolaget," eller" i" att"man" inte" aktivt" letar"
energieffektiviseringsåtgärder."I"denna"studie"är"det"främst"kapitalstyrkan"som"väger"över,"men"i"
ett"av"fallen"(LP2)"finns"det"sannolikt"mer"stöd"till"informantens"påstående."

8.3.4 Investeringskalkylering 

Payback-metoden och internräntemetoden är de vanligaste metoderna vid 
investeringskalkylering 

Som" framgår" av" resultatet" använder" majoriteten" av" fastighetsbolagen" paybackPmetoden" eller"
internräntemetoden"vid"investeringskalkylering."Faktum"är"att"80"procent"av"bolagen"(exklusive"
fastighetsutvecklarna,"som"endast"räknar"på"hela"utvecklingsprojekt)"använder"någon"av"dessa"
metoder," och" den" resterande" andelen" använder" antingen" nuvärdemetoden" eller" en" annan,"
egenformulerad"metod."Detta"överensstämmer"med"teorin,"som"fastställer"att"det"i"huvudsak"är"
dessa"tre"investeringskalkyler"som"används."

I2:"”Vi%tittar%på%payoff%och%sånt,%det%gör%vi.%Vi%lägger%in%allt,%kalkylräntor%och%så%vidare,%och%
om%internräntan%är%högre%är%den%lönsam.”%

En" informant" konstaterar" dessutom" att" det" absolut" viktigaste," oavsett" vilken" metod" man"
använder,"är"att"man"använder"samma"metod"så"resultaten"blir"jämförbara."

KM3:" ”Det% är% viktigt% att% man% enas% om% detta% så% det% kan% jämföras.% Man% måste% ha% en%
gemensam%verklighet.”"

Payback-kravet ligger på 3 år för kapitalförvaltare och 5 år för övriga bolag 

Resultatet"indikerar"dessutom"att"de"olika"bolagstyperna"har"lite"olika"krav"på"investeringarnas"
paybacktid."Enligt"teorin"bör"konkurrensutsatta"och"privata"fastighetsbolag"ha"en"något"kortare"
investeringshorisont," och" hårdare" krav,"medan" allmännyttiga" fastighetsbolag" bör" ha" en" längre"
horisont,"vilket"stämmer"delvis"med"studiens"empiriska"resultat."

Resultatet" från" intervjuerna" visar" att" kapitalförvaltarna," som" är" kortsiktiga" och" har" en" snäv"
investeringshorisont," har" hårdast" krav" på" paybacktid." Maxgränsen" ligger" på" 3P5" år" och" de"
markerar"att"detta"är"en"maxgräns"och"att"de"vill"ha"en"så"kort"paybacktid"som"möjligt."För"att"
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säkerställa" att" en" investering" attraherar" samtliga" kapitalförvaltande" fastighetsbolag" bör"
paybacktiden"ligga"på"maximalt"3"år."

KF1:"”Är%det%två/tre%år%är%det%rimligt.%Är%det%fem/sex%år%är%det%inte%det.”%

KF2:%”Payback%är%det%absolut%viktigaste.%5%års%paybacktid%är%rimligt,%är%det%kortare%så%gör%
vi%det.”"

KF3:"”[Vi%kräver]%att%det%ger%en%årlig%avkastning%på%eget%kapital%på%20%procent,%det%vill%säga%
har%en%paybacktid%på%5%år.%Det%borde%gå%tycker%vi.”%

Trots" att" de" andra" fastighetsbolagen" är" långsiktigare," och" har" en" något" längre"
investeringshorisont,"har"även"de"relativt"snäva"krav"på"en"paybacktid"om"maximalt"5"år."För"att"
säkerställa" att" en" investering" attraherar" övriga" fastighetsbolagstyper" bör" alltså" paybacktiden"
ligga"på"maximalt"5"år,"och"detta"skiljer"sig"en"del"från"teorin,"som"uttrycker"att"en"paybacktid"på"
10"år"är"rimlig."Som"en"följd"av"detta"dyker"en"fråga"upp"om"varför"det"är"så."Är"det"helt"enkelt"så"
att"teorin"är"mer"optimistisk"än"realistisk,"eller"är"det"den"teoretiska"osäkerheten"som"gör"att"för"
snäva" tidshorisonter"sätts" i"praktiken,"vilket" leder" till"att"man"missar"en"stor"del"av"den"reella"
energieffektiviseringspotentialen?" Oavsett" vilket" är" denna" bristande" kunskap" och" osäkerhet"
kring"åtgärders"potential"ett"hinder"i"energieffektiviseringsarbetet."

B2:%”Helst%ska%det%vara%under%5%år,%om%det%är%30%år%är%det%till%exempel%lite%dåligt.”%

I1:"”Om%investeringen%har%en%payofftid%på%mindre%än%ett%år%då%gör%man%den%idag,%då%kan%jag%
besluta% på% stående% fot.% (…)% Är% payofftiden% ett% till% tre% år% går% det% högre% upp,% till%
förvaltningschefen,%och%är%den%på%tre%till%fem%år%involveras%oftast%ledningsgruppen.”%

B1:"”Om%det%är%3%eller%5%år%vet%jag%inte%exakt,%det%bedöms%från%fall%till%fall%och%beror%lite%på%
om%hyresgästens%avtal%är%långt%och%projektet%genomförbart.%Det%beror%lite%på%affären.”%

Avkastningskravet för institutionerna och allmännyttan är 5-7 procent 

När" det" gäller" investeringarnas" avkastningskrav" är" skillnaden" något"mindre," vilket" delvis" kan"
förklaras" av" att" ingen" av" de" vinstfokuserade" kapitalförvaltarna" använder" sig" av"
internräntemetoden" eller" nuvärdemetoden." Bland" de" institutionella" och" allmännyttiga"
fastighetsbolagen" som"räknar"enligt"dessa"metoder"är" svaren"nämligen" relativt" likvärdiga," och"
de"anger"att"avkastningen"på"det"investerade"kapitalet"ska"ligga"på"minst"5P7"procent.""

KM2:"”Lönsamt%är%det%när%vi%får%tillbaka%investeringen%under%den%tekniska%livslängden%och%
samtidigt%får%ut%avkastningskravet%på%fem%procent.”%

Detta" resultat" överensstämmer"med" teorin" väldigt" väl.%Enligt" teorin"bör" avkastningskravet" för"
ickePkonkurrensutsatta" fastighetsbolag" ligga" på" runt" 5P10" procent," och" studien" visar" att"
avkastningskravet"även"i"praktiken"ligger"inom"just"detta"intervall.%

Ett" par" fastighetsbolag" har" dessutom" inspirerats" av" BELOKS" Totalverktyg," där"man" paketerar"
flera" åtgärder" och" tittar"på"hela"paketets" lönsamhet"utifrån" internräntemetoden." Intressant" är"
att" det" endast" är" de" institutionella" och" allmännyttiga" fastighetsbolagen" som" gör" på" detta" sätt,"
vilket"kan"kopplas"till"teorin"och"på"så"vis"generera"en"ny"frågeställning"som"lyder:"gör"de"detta"
för"att"ta"mer"ansvar"för"en"sänkt"energiförbrukning?"Kanske"är"kraven"på"allmännyttan"så"pass"
höga"att"de"måste"se"till"att"realisera"så"många"energibesparande"åtgärder"som"möjligt,"även"de"
som"är"något"mindre"lönsamma."
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I3:"”Med%draghjälp%av%de%lönsamma%åtgärderna%lyckas%vi%även%få%med%de%åtgärder%som%inte%

är%lika%lönsamma.”%

ST1:% ”Vi% försöker% paketera% flera% åtgärder% och% göra% bra% lösningar.% (…)% Effektiva%

energibesparande%åtgärder%finansierar%[därmed]%delvis%de%icke%lönsamma%åtgärderna.”%

KM2:"”Vi%paketerar%ofta%flera%åtgärder%och%kräver%fem%procent%nominell%avkastning%för%att%

det%ska%bli%lönsamt.”%

LCC-tänket är essentiellt och väletablerat inom de flesta fastighetsbolag 

Majoriteten" av" fastighetsbolagen" fastställer" att" de" har" ett" LCCPtänk" när" de" gör" en"

investeringsbedömning" och" betonar" att" det" är" viktigt" att" man" tänker" på" investeringen" ur" ett"

bredare"perspektiv"än"bara"initialkostnad."Detta"är"motstridigt"med"teorin,"som"hävdar"att"LCCP

tänket" inte" alls" är" särskilt" väletablerat" på" marknaden." Frågan" är" dock" om" det" hänt" så" pass"

mycket"inom"detta"område"de"senaste"åren"att"teorin"är"något"utdaterad?"

KP1:"”Vi%räknar%på%driftkostnader%och%tar%med%hela%baletten,%för%där%ligger%stålarna.”"

LP1:"”Man%måste%räkna%på%rätt%sätt%och%med%LCC.”"

B2:% ”Vi% tänker% inte% bara% på% priset% utan% tar% också% med% faktorer% som% reservdelar% och%

livslängd.”%

ST1:%”Vi%använder%energiportalen%för%att%göra%LCCQanalyser.”"

I3:" ”Vi% studerar% dessutom%alltid%möjligheter% till% alternativa% försörjningsformer%när% vi% ska%

installera%något%nytt,%och%vi%gör%det%ur%ett%LCCQperspektiv.”%

De"få"bolag"som"inte"har"LCCPtänket"i"nuläget"är"ändå"medvetna"om"det,"och"vill"successivt"ändra"

sina"beräkningsmetoder"till"att"omfatta"hela"investeringens"livslängd."Informanten"på"ett"av"de"

fastighetsbolag"som"inte"har"detta"tänk"anger"att"man"inte"riktigt"har"haft"resurser"till"att"jobba"

med"det"hittills,"men"att"det"är"något"man"verkligen"vill"satsa"på"i"framtiden.%

KM1:%”När%vi%pratar%LCC%så%har%vi%helt%enkelt%inte%mäktat%med%att%göra%så%utförliga%LCC%att%
man%tar%med%alternativ%som%kanske%kostar%lite%mer%men%är%bättre%i%längden.%(…)%Vi%räknar%

inte% med% LCC% ännu,% för% initialkostnaden% är% så% stor% så% då% skulle% det% inte% hinnas% med% så%

många%projekt.”%

Baserat"på"empirin"framstår"teorin"som"något"missvisande."I"praktiken"är"nämligen"LCCPtänket"

väletablerat"inom"de"flesta"fastighetsbolagen."En"förklaring"till"detta,"som"även"har"stöd"i"teorin,"

är"det"ökade"kunskapsutbyte"som" förekommer" inom" fastighetsbranschen."De"senaste"åren"har"

flertalet" branschnätverk" och" Pprogram" vuxit" fram," vilket" bidragit" till" dels" ett" ökat" intresse" för"

energifrågan"och"dels"en"ökad"kunskapsspridning."Att"teorin,"som"är"några"år"gammal,"visar"på"

en"sak"medan"studiens"empiri"visar"på"något"annat"kan"bero"på"flera"olika"faktorer."Antingen"är"

det" studiens" snäva"urval" av" informanter" som"gör"att" slutsatserna"blir"missvisande," eller"också"

visar" resultatet" att" det" ökade" kunskapsutbytet" inom" branschen" har" haft" ett" stort" genomslag" i"

kampen"om"energifrågan."
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8.3.5 Risker 

Rädslan för konjunkturer och framtida vakanser är störst av de 
kommersiella riskerna 

De"kommersiella"riskerna"hörde"till"en"av"de"två"riskkategorier"som"hade"högst"svarsfrekvens,"
och" till" denna" kategori" hörde" bland" annat" risken" för" vakanser," konkurrensutsättning,"
konjunkturella"risker"och"timing."

KF2:"”Vakanser%är%prio%1.%(…)%Man%kan%undvika%risken%genom%att%investera,%bygga%om%och%
fråga%sig%varför%man%har%vakanser.%Det%finns%många%skäl%till%vakanser,%det%kan%vara%läget,%
lokalstorleken%och%massa%annat.”"
KF1:%”[Vi]%lever%på%konjunkturen.%När%konjunkturen%går%ner%sjunker%fastighetspriserna.%(…)%
Det%är%ju%en%bostadsbubbla%enligt%vissa.”%

LP1:%”[En%risk%är]%fastighetsbubblan.%Att%det%kan%bli%svårt%att%räkna%hem%olika%objekt.%Det%är%
extremt%svårt%att%veta,%vad%är%min%fastighet%värd%om%5Q10%år?”%

KF3:"”Oftast%är%det%timingen%av%köpet%som%är%helt%avgörande%och%det%utgör%nog%den%största%
risken.”"

Den"risk"som"utmärkte"sig"mest"inom"denna"kategori"var"risken"för"framtida"vakanser."Trots"att"
informanternas" specifika" svar," och" därmed" rädsla" för" framtida" vakanser," varierade" hade" de"
flesta" koll" på" denna" risk" vilket" indikerar" att" det" är" något"man" aktivt" håller" ögonen" på." Några"
svarade" att" vakansgraden" är" det" absolut" viktigaste" att" fokusera" på," medan" en" mindre" andel"
svarade"att"de"såg"risken"som"väldigt"låg"i"nuläget."Enligt"teorin"ses"risken"för"framtida"vakanser"
som"minimal."Att"man,"i"praktiken,"trots"allt"är"mest"rädd"för"framtida"vakanser"kan"dock"hänga"
ihop"med"den"enorma"påverkan"som"risken"kan"ha"om"den"skulle" inträffa."Risken"må"vara" låg,"
men"effekten"kan"vara"ödesdiger."""
En" intressant" fråga" som"dyker" upp" när"man" läser" detta" är" frågan" om" rädslan" kan" kopplas" till"
lokaliseringsosäkerheten." Då" svaren" är" för" svaga" och" urvalet" för" litet" är" studiens" begränsade"
resultat" inte" tillräckligt" för" att" kunna" besvara" denna" frågeställning." Intressant" är" dock" att" det"
bolag"som"uttryckte"minst"rädsla"för"vakanser"enbart"var"verksamt"i"(och"kring)"en"storstad"där"
det"i"nuläget"råder"enorm"bostadsbrist.""

De finansiella riskerna gör många fastighetsbolag nervösa 

Trots"att"de"risker"som"hade"högst"svarsfrekvens"var"av"den"kommersiella"eller" fysiska"sorten"
anger"flera"av"företagen"att"det"är"de"finansiella"riskerna"som"är"mest"skrämmande"i"nuläget."De"
menar" att" de" praktiska" riskerna" existerar,"men" är" lättare" att" förebygga" och" hantera." Bland" de"
finansiella" och" ekonomiska" riskerna" omnämns" bland" annat" en" förändrad" ränta," ett" ökat"
energipris," ett" förändrat" kassaflöde," finansiering" (från" banker" eller" investerare)," höga"
investeringskostnader"och"delade"incitament."Detta"stämmer"överens"med"teori,"som"visar"att"de"
finansiella"riskerna"är"högst"väsentliga"och"hamnar"högt"på"prioriteringslistan."

FU2:" ”Risken% idag%är%det% finansiella%området,% som% jag%upplever%det.%Bankerna%är% inte%att%
lita%på.%Praktiska%risker%är%däremot%hanterbara,%om%man%bara%gör%sin%läxa.”%

KF3:"”[En%risk%är]%om%räntorna%drar.”""
KF2:" ”En% annan% risk% är% kassaflödet.% Det% gäller% att% hålla% nere% kostnaderna% och% öka%
intäkterna.%Man%måste%öka%värdet.”%
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Fokus ligger på driftsäkerhet och tekniska julgranar bör därför undvikas 

De" fysiska" riskerna" är" den" andra" av" riskkategorierna"med"högst" svarsfrekvens." Till" de" fysiska"
riskerna"hör" teknik," drift" och"underhåll," suboptimering"och"design." Suboptimering" innebär" att"
fokus" ligger" på" nyproduktion" och" för" lite" insats" görs" på" befintligt" bestånd." Designrisken" som"
omnämns"behandlar"risken"med"att"utseendet"alltmer"får"stå"tillbaka"för"nyttan."En"annan"risk"
som"tas"upp"är"det"gamla"fastighetsbeståndet."

LP2:"”[En%risk%är]%om%stora%underhållskostnader%uppstår%som%man%inte%hade%räknat%med.”"
KP1:"”Man%måste%välja%mellan%att%vara%först%på%bollen%eller%endast%använda%väl%beprövad%
teknik.”"
KM3:"”Skulle%man%bygga%hus%med%så%liten%fasad%per%area%som%möjligt%och%skulle%alla%hus%bli%
runda,%kompakta%och%tråkiga.”%

KM1:" ”Våra% riskbyggnader,% där% kan% man% ha% problem% med% fukt% och% lukt% och% de% är%
ineffektiva.% Just% KQmärkning% är% inte% alls% bra% ur% en% verksamhetssynpunkt% för% där% får%man%
knappt%åtgärda%någonting.”"

Ett"par"av" fastighetsbolagen"nämner"det" faktum"att" tekniska" julgranar"är"oerhört"skrämmande"
och" påverkar" driftsäkerheten." Flertalet" fastighetsbolag" fastställer" att" driftsäkerhet" är" oerhört"
viktigt" och" något" man" jobbar" aktivt" med," inte" minst" genom" uppföljning" i" realtid." En" teknisk"
julgran"uppkommer"när" tekniken"som" installeras"är"så"avancerad"att"det" inte"går"att" förmedla"
hur"det"ska"driftas"på"ett"enkelt"sätt."Enligt"informanterna"bör"tekniska"julgranar,"där"tekniken"
är"onödigt"komplex"med"avseende"på"sitt"ändamål,"undvikas"till"varje"pris,"vilket"också"har"stöd"i"
teorin."Enligt"teorin"är"en"robust"men"överblickbar"och"användarvänlig"teknik"nämligen"en"viktig"
framgångsfaktor."

KM2:%”Tekniken%måste%ses%ur%ett%riskperspektiv.%Fokus%måste%ligga%på%drift%och%säkerhet%–%
jag%är%fruktansvärt%rädd%för%teknologiska%julgranar.%Tekniken%får%inte%innebära%merarbete%
på%grund%av%driftstörningar.”"

Få företag oroas av de organisatoriska och politiska riskerna 

Även"om"svarsfrekvensen"för"de"företagsspecifika"riskerna"(organisation"och"varumärke)"samt"
de"politiska" riskerna" (bidrag"och" subventioner)" var"något" lägre," kan"de"vara"värda"att"nämna."
Med" tanke" på" urvalets" storlek" är" det" rimligt" att" tänka" att" om" det" oroar" något" fastighetsbolag"
inom" studien," oroar" det" förmodligen" fler" fastighetsbolag" utanför" studien." Generellt" kan" dock"
konstateras" att" de" organisatoriska" och" politiska" riskerna," inom" ramen" för" studien," inte" var"
särskilt" höga." Hade" risken" varit" högre" hade" flera" fastighetsbolag" tagit" upp" det" när" frågan"
gällande"företagens"syn"på"risker"behandlades"under"intervjun."

8.4 Fastighetsbolagens behov av energitjänster 
När"det"kommer"till"energitjänsterna"framgår"det"tydligt"av"såväl"teori"som"empiri"att"intresset"
är"varierat."Detta"avsnitt"inleds"med"en"analys"och"diskussion"kring"fastighetsbolagens"topplista"
över"energitjänster,"vilka"tagits"fram"med"hjälp"av"enkätundersökningen."Vidare"diskuteras"hur"
de"olika"bolagstypernas"intresse"ser"ut"enligt"såväl"teorin"som"i"praktiken,"och"därefter"följer"ett"
avsnitt"om"bolagens"anledningar"till"intresse"respektive"ointresse."
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8.4.1 Topplista över energitjänster 

Som"tidigare"nämnts"är"intresset"för"energitjänster"något"spritt,"men"trots"detta"har"en"topplista"
över" fastighetsbolagens" intresse" för" energitjänster" tagits" fram." Denna" ges" av" Figur" 10," där" de"
olika"typerna"av"energitjänster"rankas,"baserat"på"studiens"resultat"gällande"fastighetsbolagens"
intresse."

Figur&10.&Fastighetsbolagens&intresse&för&energitjänster&

"

Den"övre"halvan"av"energitjänster,"som"tilltalar"de"flesta"av"de"studerade"företagen,"ges"av"listan"
nedan." I" parenteserna" presenteras" även" energitjänstens" syfte" (indirekt" eller" direkt"
energieffektivisering)"samt"kategori"(information,"analys,"åtgärd"eller"avtal):"

1. Energianalys"(indirekt,"analys)"
2. Energieffektivisering"(direkt,"åtgärd)"
3. Utbildning"(indirekt,"information)"
4. Energirådgivning"(indirekt,"information)"
5. Energistatistik"(indirekt,"information)"

Som"man"kan"se"är"fyra"av"dessa"fem"tjänster"indirekta"energitjänster,"som"syftar"till"att"stödja"
fastighetsbolagen"som"vill"energieffektivisera."En"av" tjänsterna"var"dock"direkt,"och"syftar" i"att"
direkt" förbättra"nyttjandet"av"energin."Oavsett" syfte"omfattade" intresset" informationsP," analysP"
och" åtgärdsmässiga," men" inte" avtalsmässiga," energitjänster." Detta" kan" ha" att" göra" med" det"
faktum"att"flertalet"fastighetsbolag"såg"outsourcing"som"en"risk,"vilket"kommer"diskuteras"mer"i"
senare"avsnitt."
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I" den" undre" halvan" återfanns" mer" direkta" energitjänster," som" i" huvudsak" var" avtalsmässiga,"

nämligen:"

6. Serviceavtal"(direkt,"avtal)"

7. Administrationsstöd"(indirekt,"avtal)"

8. Energideklaration"(indirekt,"analys)"

9. EPC"(direkt,"avtal)"

10. Drift"&"Underhåll"(direkt,"avtal)"

8.4.2 Bolagstypernas behov av energitjänster 

När"man"jämför" intervjuP"och"enkätresultatet"(empirin)"med"teorin,"som"sammanställs" i"Tabell"

25,"kan"man"konstatera"att"det"finns"en"hel"del"likheter"mellan"teorin"och"empirin,"vilka"listas"här"

nedan.""

• Nästan"alla"bolagstyper"är"i"behov"av"energitjänster"som"innefattar"information"i"form"av"

data,"statistik"eller"fakta."

• De"börsnoterade"fastighetsbolagen"har"en"positiv"inställning"till"energitjänster"och"visar"

intresse"för"samtliga"energitjänstekategorier."

• De"kommunala"fastighetsbolagen"håller"gärna"kompetensen"internt."

• De"små"privata"fastighetsbolagen"är"i"behov"av"rådgivning,"energieffektiviseringstjänster"

samt"driftP"och"underhåll."

• De" statliga" fastighetsbolagen" har" ett" behov" av" åtgärdsmässiga" energitjänster" såsom"

energieffektivisering."

Det" finns" dock" en" del" skillnader" mellan" studiens" resultat" och" tidigare" presenterad" teori" på"

området"som"kan"vara"värda"att"notera."Dessa"listas"nedan."

• Intresset" för" underhåll" och" drift" är" svårt" att" koppla" till" de" enskilda" bolagstyperna," och"

bör"istället"kopplas"till"respektive"bolags"organisationsform"och"syn"på"outsourcing."

• Resultatet" gällande" den" kooperativa" bostadsorganisationen" är" svårt" att" generalisera"

ifrån." Såväl" teorin" som" empirin" pekar" dock" på" ett" befintligt" behov" av"

informationsbaserade"energitjänster,"i"form"av"rådgivning"eller"utbildning."

• De"statliga"fastighetsbolagen"var"inte"lika"tveksamma"till"energitjänster"i"praktiken"som"i"

teorin."

• Kapitalförvaltarna" är" lite"mer" tveksamt" inställda" till" extern" hjälp" i" praktiken" än" enligt"

teorin."

• De"institutionella"fastighetsbolagen"samt"fastighetsutvecklarna"är"svåra"att"kategorisera"

baserat" på" intresset" för" energitjänster" eftersom" det" skiljer" relativt" mycket" mellan" de"

respektive"bolagen"samt"mellan"teori"och"empiri."Varför"denna"skillnad"existerar"är"svårt"

att"spekulera"kring"enbart"baserat"på"studiens"resultat."

"

"

"

"

"
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Tabell&25.&Bolagstypernas&intresse&för&energitjänster&enligt&teorin&och&empirin&

Kategori* Inställning!och!intresse*enligt*teorin** Intresse*enligt*empiri*

Börsnoterade*
fastighetsbolag*

Positiv*inställning*till*energitjänster*

Drift#och#underhåll,#energieffektivisering,#
information,#utbildning,#rådgivning#samt#
att#sänka#miljöpåverkan#

Rådgivning,#energistatistik,#
energianalys,#energideklaration,#
administrationsstöd,#utbildning,#
energieffektivisering#och#serviceavtal#

FastighetsQ
utvecklare*

Varierande*intresse*för*energitjänster*

Drift#och#underhåll,#energieffektivisering,#
utbildning#och#information#

Energistatistik#och#energianalys#

Institutionella*
fastighetsbolag*

Positiv*inställning*till*energitjänster*

Drift#och#underhåll,#rådgivning#och#
information#

Energianalys#och#utbildning#

Kapitalförvaltande*
fastighetsbolag*

Positiv*inställning*till*energitjänster*

Drift#och#underhåll,#rådgivning#och#
information#

Energistatistik,#energianalys,#
administrationsstöd,#
energieffektivisering#

Kommunala*
fastighetsbolag*

Viss*tveksamhet*gentemot*energitjänster*

Energieffektivisering,#information#samt#
att#sänka#miljöpåverkan#

Energianalys#och#
energieffektivisering#

Kooperativa*
bostadsQ
organisationer*

Varierande*intresse*för*energitjänster##

Energieffektivisering#och#rådgivning#
Administrationsstöd#och#utbildning#

Små*privata*
fastighetsbolag*

Positiv*inställning*till*energitjänster*

Drift#och#underhåll,#energieffektivisering,#
utbildning,#rådgivning#och#information#

Drift#och#underhåll,#
energieffektivisering,#rådgivning#

Statliga*
fastighetsbolag*

Viss*tveksamhet*mot*energitjänster*

Energieffektivisering,#information#samt#
att#sänka#miljöpåverkan#

Energieffektivisering,#energianalys,#
energideklaration,#EPC#och#
serviceavtal#

Värt"att"observera"är"dock"att"tabellen"(i"kolumnen"”intresse"enligt"empiri”)"listar"tjänsterna"som"
bolagstyperna"var"gemensamt"intresserade"för."Enskilda"bolag"kan"därför"ha"intresserat"sig"för"
fler" typer"av"energitjänster"än"vad"som"anges"som"generella" för" respektive"kategori" i" tabellen."
För"att"se"de"enskilda"svaren,"se"avsnitt"7.1.5."

8.4.3 Bolagens anledningar till intresse respektive ointresse 

De" vanligaste" anledningarna" till" intresse" var" att" det" ger" miljönytta" (89"%)" stärker" ekonomin""
(83" %)," säkerställer" effektiv" drift" (77" %)," säkerställer" intern" energimedvetenhet" (72" %),"
underlättar"det"egna"uppföljningsarbetet"(61"%)"och"är"bra"ur"brandingsynpunkt"(56"%)."Väldigt"
få" bolag" svarade" att" det" stärker" kundrelationen" (22"%),"minskar" risken" för" framtida" vakanser"
(17"%)"och"innebär"en"möjlighet"att"kunna"outsourca"(6"%)."Detta"överensstämmer"bara"delvis"
med"teorin,"där"tidigare"studier"visat"att"majoriteten"intresserar"sig"för"energitjänster"eftersom"
det" sänker" energikostnaderna," men" bara" ytterst" få" företag" intresserar" sig" för" energitjänster"
eftersom" de" ger" miljöförbättringar" och" bättre" energinytta." Hur" kan" detta" komma" sig?" Enligt"
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författaren" skulle" några" anledningar" kunna" vara" att" urvalsgruppen" har" för" dålig"
representativitet,"att"det"i"högre"grad"är"bolag"som"visar"intresse"för"energifrågan"som"ställt"upp"
i"denna"studie"samt"att" tiderna" faktiskt"har" förändrats"sedan"2004,"då"den"utförligaste"studien"
gällande"intresset"för"att"energitjänster"genomfördes."Energifrågan"kanske,"rent"spekulativt,"har"
gått"från"att"vara"obefintlig"för"tio"år"sedan"till"att"befinna"sig"på"de"flesta"bolags"agenda"idag."

Det" vanligaste" svaret" när" det" gällde" anledningar" till" att" energitjänsterna" inte" sågs" som"
intressanta" var" att" man" vill" hålla" kompetensen" inom" företaget" (61" %)" eftersom" man" ser"
outsourcing" som" en" risk." Därutöver" svarade" fastighetsbolagen" bland" annat" att" man" redan"
utövade"energitjänsten"själva"(44"%),"inte"hade"något"behov"av"energitjänsten"i"nuläget"(28"%)"
och"inte"såg"det"som"ekonomiskt"lönsamt"(22"%)."Detta"är"i"enighet"med"teorin,"som"fastställer"
att" det" vanligaste" motivet" till" att" fastighetsbolagen" inte" köper" energitjänster" är" att" de" redan"
innehar"kompetensen"själva."

8.5 Elkraft Sveriges situation och framtidsutsikter 

8.5.1 SWOT-analys 

I"följande"avsnitt"presenteras"Elkraft"Sveriges"styrkor,"förbättringsområden,"möjligheter"och"hot"
på" energitjänstemarknaden," vilka" baserar" sig" på" det" teoretiska" och" empiriska" underlaget" som"
presenterats" i" studien." SWOTPanalysen" sammanfattas" av" Figur" 11," för" att" sedan" beskrivas"
djupare"under"de"enskilda"rubrikerna."

Figur&11.&SWOTVanalys&för&Elkraft&Sverige&

"

Styrkor#
• #Befintligt#utbud#av#energitjänster#
• #Befintliga#kundkontakter#
• #Tillgång#`ll#kundernas#mätvärden#
• #Väl#förankrade#värdeord:#
Enkelt#S#Tryggt#S#Personligt#
• #Flexibilitet#
• #Stark#och#fokuserad#säljorganisa`on#

Svagheter*Förbä\ringsområden*
• #Begränsat#utbud#av#energitjänster#
• #Begränsade#resurser#(personal#och#
kompetens)#
• #Brist#på#erfarenhet#
• #Konfliktande#kärnverksamhet#
• #Rela`vt#okänd#aktör#

Möjligheter*
• #Växande#energitjänstemarknad#
• #Växande#intresse#för#energifrågor#
• #Fas`ghetsbolagens#höga#energikostnader#
• #Poli`sk#miljöfokus#och#ins`tu`onella#krav#
• #Ny#teknik#som#öppnar#upp#för#nya#
energitjänster#
• #Fas`ghetsbolagens#behov#av#stöd#i#
energiarbetet#

Hot*
• #Stora#konkurrenter#med#ef#större#utbud#
av#energitjänster#
• #Fas`ghetsbolagens#rädsla#för#extern#hjälp#
• #Misstro#`ll#energibolagens#engagemang#
• #Fas`ghetsbolagens#snäva#investeringskrav#
• #Delade#incitament#
• #En#dynamisk#energitjänstemarknad#
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Befintligt men begränsat utbud av energitjänster 

Studiens" resultat" visar" att" Elkraft" Sverige" har" träffat" helt" rätt" som" fokuserat" på" indirekta"
energitjänster" såsom"energianalys," energirådgivning"och"energistatistik." Företaget"har"därmed"
en"god"grund"att"stå"på"samt"vidareutveckla."I"nuläget"handlar"det"i"huvudsak"om"att"vikta"dessa"
på" bästa" sätt" samt" utforma" energitjänsteerbjudandet" gentemot" kunden," vilket" görs" senare" i"
rapporten."

Samtidigt"visar"SWOTPanalysen"att"det" finns"viss"utvecklingspotential" för"Elkraft"Sverige"som" i"
nuläget"erbjuder"följande"begränsade"utbud"av"energitjänster:"

• Energianalys"
• Energirådgivning"
• Energistatistik"
• Administrationsstöd"

Som"man"kan"se"är"företaget"helt" inriktade"på"indirekta"energitjänster,"vilket" innebär"att"drygt"
hälften"av"de" energitjänster" som"granskades" av" studien" ligger"utanför"Elkraft" Sveriges" interna"
expertis."De" större" konkurrenterna"utgör" därmed" ett" hot" eftersom"Elkraft" Sverige" riskerar" att"
hamna" i" skymundan" när" de" inte" erbjuder" ett" brett" utbud" av" både" indirekta" och" direkta"
energitjänster"som"sina"större"konkurrenter."Särskilt"det"faktum"att"den"direkta"energitjänsten"
energieffektivisering" hamnar" på" andra" plats" i" enkätundersökningen" visar" att" Elkraft" Sverige"
även"måste"blicka"utanför"boxen"med"indirekta"energitjänster."

Begränsade resurser (personal och kompetens) 

Att"erbjuda"direkta"energitjänster"skulle"kräva"extra"resurser"i"form"av"personal,"vilket"kan"vara"
ett" hinder" för" Elkraft" Sverige." Att" införskaffa" de" resurser" som" saknas" är" inte" helt" optimalt" i"
nuläget" eftersom" det" skulle" konkurrera" med" kärnverksamheten" om" gemensamma"medel" och"
innebära"att"företaget"införskaffar"personal"som"kanske"inte"behövs"i"framtiden,"när"behovet"av"
energitjänster"blir"tydligare."

Ett"alternativ"till"att"själva"införskaffa"resurserna"är"att"ingå"externa"allianser,"det"vill"säga"skapa"
goda" samarbeten" med" externa" aktörer" som" redan" har" resurser" och" kan" erbjuda" de" direkta"
energitjänsterna."På"så"vis"kan"energibolaget,"vid"behov,"sammankoppla"kunderna"med"pålitliga"
externa" aktörer" som" är" specialiserade" på" att" leverera" en" eller" flera" typer" av" direkta"
energitjänster."

Flexibilitet 

I"och"med"att"energitjänsteerbjudandet"fortfarande"håller"på"att"utformas"har"Elkraft"Sverige"en"
styrka"i"att"de"är"extremt"flexibla."Man"har"en"bra"grund"att"stå"på"och"har"samtidigt"chansen"att"
göra"rätt" från"början" i"utformandet"av"energitjänsterna,"vilket"är"en"enorm"fördel"gentemot"de"
större,"trögrörligare"konkurrenterna."

Väl förankrade värdeord: Enkelt – Tryggt – Personligt 

I" jämförelse"med" traditionell" energiförsäljning" kräver" energitjänster" betydligt" mer" dialog" och"
nära" samarbete" med" kunden." En" fördel" som" Elkraft" Sverige" har" är" det" faktum" att" företagets"
värdeord"Personligt" är" väletablerat" i" verksamheten"och" redan"används" som"konkurrensmedel."
Även" värdeorden"Enkelt" och"Tryggt" borgar" för" en" stark" och" bra" företagskultur" som" har" stora"



"87"

möjligheter" att" erbjuda" energitjänster" på" ett" enkelt," tryggt" och"personligt" sätt," vilket" är" precis"
vad"kunderna"på"energitjänstemarknaden"behöver."

Stark och fokuserad säljorganisation 

Eftersom"energitjänsterna"ligger"utanför"Elkraft"Sveriges"kärnverksamhet"(att"sälja"och"leverera"
energi)"krävs"det"ett" stort"engagemang" inom"företaget" för"att"man"ska"kunna"konkurrera"med"
andra"energitjänsteleverantörer."Häri" ligger"en"annan"av"Elkraft"Sveriges"styrkor,"nämligen"att"
företaget"redan"har"en"stark"och"fokuserad"säljorganisation."

Relativt okänd aktör 

Elkraft"Sverige"är"i"nuläget"en"relativt"okänd"aktör"på"marknaden"och"marknadsför"sig"betydligt"
mindre"än"sina"större"konkurrenter."Detta"innebär"att"företaget"står"inför"den"stora"utmaningen"
att" ta" för" sig" mer" och" synas." Här" har" Elkraft" Sverige," återigen" en" fördel" i" sin" starka"
säljorganisation."

Befintliga kundkontakter och tillgång till mätvärden 

Oberoende"omvärldens"kännedom"om"företaget"så"är"Elkraft"Sverige"en"betydande"aktör" inom"
sin"målgrupp," och" däribland" fastighetsägare." De" befintliga" kundkontakterna" är" en" styrka" som"
Elkraft"Sverige"har,"vilken"också"kan"nyttjas"vid"etableringen"av"energitjänsteerbjudandet."

Även" det" faktum" att" Elkraft" Sverige" har" direkt" tillgång" till" kundernas" mätvärden" och"
förbrukningsdata"är"en"konkurrensfördel"gentemot"renodlade"energitjänsteföretag."

En växande och dynamisk energitjänstemarknad 

Gemensamt" för" intervjuerna" var" att" fastighetsbolagen" har" höga" energikostnader" tror" att"
intresset" för" energifrågor" kommer" att" öka." Framtida" politiska" krav," att" fler" och" fler" likställer"
energi"med"ekonomi"och"sätter"energifrågan"på"agendan"samt"demografiska"förändringar,"som"
innebär" att" den" yngre" generationen" ställer" högre" krav," kommer" bidra" till" att" energiarbete" går"
från" att" vara" en" fördel" till" att" vara" en" självklarhet." Teorin" visar" dessutom" att"
energitjänstemarknaden" växer" och" inte" har" uppnått" sin" fulla" potential" ännu," och" nya" tekniker"
som" öppnar" upp" för" nya" energitjänster" introduceras" kontinuerligt." Allt" detta" kommer" öka"
efterfrågan"på"energitjänster"som"inom"snar"framtid"når"energitjänstemarknadens"alla"aktörer,"
inklusive"Elkraft"Sverige.""

Samtidigt"som"ett"växande"intresse"för"energifrågor"öppnar"upp"för"enorma"affärsmöjligheter"på"
energitjänstemarknaden"innebär"det"att"aktörerna"hamnar"under"en"viss"tidspress."Utbudet"av"
energitjänster"kommer"bli"en"avgörande"faktor" för"om"företaget"signerar"ett"nytt"avtal"eller"ej,"
och"ett"företag"som"inte"agerar"proaktivt"i"sitt"energitjänsteerbjudande"riskerar"därför"att"”missa"
tåget”"när"intresset"väl"infinner"sig.""

Att" energitjänstemarknaden" är" så" pass" dynamisk" gör" den" även" oförutsägbar" och" osäker." Det"
gäller" följaktligen" inte"bara" att" satsa"på" att" ta" fram"energitjänster," utan"också" att" satsa"på" rätt"
häst."

Fastighetsbolagens rädsla för extern hjälp och misstro till energibolagens 
engagemang 

En"faktor"som"tydliggjordes"i"studien"är"att"många"fastighetsbolag"ser"outsourcing"som"en"risk"
och" vill" behålla" kompetensen" inom" företaget." Både" teori" och" empiri" visar" att" vissa"
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fastighetsbolag" har" en" misstro" till" energibolag" som" erbjuder" energitjänster." Detta" eftersom"
bolagets" kärnverksamhet" går" ut" på" att" sälja" energi," vilket" går" stick" i" stäv"med" bolagets" stöd" i"
energieffektiviseringsarbetet."

Fastighetsbolagens snäva investeringskrav och delade incitament 

Studien" visar" att" kunderna," trots" ett" växande" intresse" för" energifrågan," har" snäva"
investeringskrav."Detta"är"ett"hinder" för"energieffektivisering,"men"kan"också"öka" intresset" för"
energitjänster." Genom" att" köpa" in" energitjänster" kan" nämligen" fastighetsbolagen"minska" sina"
risker"och"lägga"över"ansvaret"för"energifrågan"på"en"annan,"mer"kompetent"aktör."

Även"de"delade"incitament"som"finns"mellan"fastighetsbolaget"och"dess"hyresgäster"är"ett"hinder"
för"energiarbetet."Studien"visar"att"fastighetsbolagen"oftast"hanterar"detta"genom"att"satsa"på"att"
energieffektivisera"i"samband"med"ombyggnationer"och"mellan"avtal."

Fastighetsbolagens behov av stöd i energiarbetet 

Studien" visar" att" kundernas" behov" av" energitjänster" kan" variera" och" det" är" därför" viktigt" att"
Elkraft" Sverige" är" lyhörda" och" känner" av" vilket" behov" kunden" har." Alla" fastighetsbolag" har"
nämligen"ett"behov,"även"om"de"själva"inte"alltid"är"medvetna"om"det."

• Majoriteten"av"fastighetsbolagen"medger"att"de"har"höga"energikostnader."
• Många"fastighetsbolag"säger"att"de"inte"hinner"med"att"göra"allt"energiarbete"själva.""
• Ett"fåtal"fastighetsbolag"har"noll"koll"på"sin"energiförbrukning."
• En"del"fastighetsbolag"vill"agera"hållbart"och"marknadsföra"sig"som"miljömedvetna."
• Andra" fastighetsbolag" fastställer" att" de" knappt" hittar" några" energieffektiviseringsP

åtgärder"att"genomföra.""
• Ytterligare"en"del"fastighetsbolag"är"inte"intresserade"alls"av"energitjänster.""
• Alla"fastighetsbolag"vill"skära"ner"på"kostnaderna."

Gemensamt" för" de" ovanstående" fastighetsbolagen" är" att" de" behöver" stöd," om" inte" nu" så" i"
framtiden," och" att" Elkraft" Sverige" kan" hjälpa" dem" genom" att" själva" erbjuda" eller" förmedla"
energitjänster"som"underlättar"deras"situation."I"de"fall"där"fastighetsbolagen"inte"säger"sig"vara"
intresserade" kan" det" räcka" med" att" så" ett" frö," för" då" vet" kunden" vad" Elkraft" Sverige" har" att"
erbjuda"när"behovet"väl"kommer."

"
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9 Slutsatser och rekommendation 

I%detta%kapitel%besvaras%de%inledande%frågeställningarna%genom%att%de%slutsatser%som%kunnat%dras%
från%resultatet%och%analysen%tydliggörs.%Vidare%ges%en%rekommendation%för%Elkraft%Sverige.%Kapitlet%
rundas%sedan%av%med%en%reflektion%över%arbetets%begränsningar%och%förslag%till%framtida%arbete.%

9.1 Slutsatser 

9.1.1 Kategoriseringsmodell för fastighetsbranschen 

Några" huvudsakliga" kategorier" som" identifierats" inom" fastighetsbranschen" är:" allmännyttan"
(statliga" och" kommunala" fastighetsförvaltare)," privata" fastighetsförvaltare" (små/stora,"
börsnoterade/ej" börsnoterade)," fastighetsutvecklare," investeringsförvaltare" (kapitalförvaltare"
och"institutioner)"samt"kooperativ"(organisationer"och"föreningar)."

Några"slutsatser"som"kunnat"dras"med"avseende"på"bolagstyperna"energisituation"lyder:"

• Allmännyttan" är" generellt" sett"mindre" vinstfokuserade" och"mer"miljöfokuserade" än" de"
andra"bolagen."

• Små"privata"fastighetsbolag"har"en"kostnadsfokus"och"ett"lågt"intresse"för"energifrågan."
• Börsnoterade"fastighetsbolag"har"en"vinstfokus"och"är"öppna"för"energitjänster."
• Fastighetsutvecklarnas"intresse"för"energifrågor"är"inte"nödvändigtvis"lågt,"utan"varierar."
• De"institutionella"fastighetsbolagen"är"långsiktiga"och"vinstfokuserade."
• Kapitalförvaltarna"är"vinstfokuserade"och"(oftast)"kortsiktiga,"men"har"ett"visst"intresse"

för"energifrågan"även"om"detta"främst"är"ur"ett"kostnadsperspektiv."
• Kooperativa"bostadsorganisationers"fokus"och"energiarbete"är"svårt"att"generalisera."

9.1.2 Fastighetsbolagens energisituation 

Nedan" listas" de" slutsatser" som" kunnat" dras" gällande" fastighetsbolagens" energisituation," med"
avseende"på"deras"energiarbete,"medvetenhet"och"interna"kommunikation,"kunder"samt"teknik"
och"drift."

Energiarbete 

• Nästan"alla"vill"ta"ansvar"men"bara"¾"jobbar"aktivt"med"frågan"
• Företagen"arbetar"med"energifrågor"för"att"agera"hållbart," förbättra"ekonomin,"uppfylla"

kraven"och"minska"riskerna"
• Energieffektiviseringsarbetet"varierar"kraftigt"
• Delade"incitament"gör"energiarbetet"problematiskt"
• ISOPcertifiering"är"mest"populärt"bland"institutioner"och"allmännyttan"
• Energiledningssystem"är"sällsynta"idag"men"kommer"öka"i"framtiden"
• Det"finns"ett"samband"mellan"energiuppföljning"och"medvetenhet"
• De"institutionella"fastighetsbolagen"är"långsiktiga"och"jobbar"aktivt"med"energifrågan"
• De"små"privata"fastighetsbolagen"har"inget"uttalat"energiarbete,"en"låg"medvetenhet"och"

ett"obefintligt"uppföljningsarbete"
• Kapitalförvaltarna"är"kortsiktiga"och"ser"energifrågan"som"sekundär"
• Kapitalförvaltarna"ser"driftoptimering"som"det"bästa"alternativet"
• Driftoptimeringen"får"inte"påverka"den"levererade"nyttan"
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Medvetenhet och intern kommunikation 

• Energikostnader"är"en"stor"kostnadspost"
• Energiarbete"kopplas"ihop"med"ekonomiska"besparingar"
• Det"finns"ett"samband"mellan"energikostnader"och"medvetenhet""
• Majoriteten"av"bolagen"anser"sig"ha"en"god"internkommunikation"

Kunder 

• Kundernas"intresse"för"energifrågor"varierar"kraftigt"
• Energiarbete"minskar"risken"för"framtida"vakanser"
• Medvetna,"aktiva"fastighetsbolag"motiverar"sina"kunder"i"högre"grad"
• Fastighetsbolagen"är"dåliga"på"att"kommunicera"ut"förändringsarbetet"
• Det"finns"ett"samband"mellan"kommunikation"och"rapporteringskrav"

Teknik och drift 

• Majoriteten"av"bolagen"har"ett"tekniskt"glapp"
• Många"fastighetsbolag"ser"outsourcing"som"en"risk"

9.1.3 Fastighetsbolagens beslutsfattande med avseende på energifrågor 

I" listan" nedan" sammanställs" de" slutsatser" som" kunnat" dras" från" analysen" gällande"
fastighetsbolagens" beslutsprocesser," budgetering," avgörande" kriterier" och" prioritering,"
investeringskalkylering"samt"risker."

Beslutsprocesser 

• Är"kostnaden"låg"eller"paybacktiden"kort"kan"det"genomföras"direkt;"vid"större"summor"
involveras"ledningen,"styrelsen"eller"uppdragsgivaren"

• I"många"fall"involveras"den"tekniska"förvaltaren,"för"att"säkerställa"engagemang"
• Energieffektiviseringsprojekt" som" inte" hittas" via" energikartläggningar" kommuniceras"

nerifrån"och"upp"
• En"del"fastighetsbolag"tar"hjälp"av"konsulter"när"de"genomför"energikartläggningar"

Budgetering 

• Ett"bolags"budget"och"uppföljningsarbete"hänger"ihop"
• Små"åtgärder"är"oftast"redan"budgeterade"
• Små"och"enkla"samt"stabila"fastighetsbolag"med"låg"risk"kan"jobba"budgetlöst"

Avgörande kriterier och prioritering 

• Lönsamhet"är"det"absolut"viktigaste"kriteriet"
• Utgående" livslängd," minskad" miljöbelastning" och" kommande" underhåll" ökar"

sannolikheten"för"att"en"åtgärd"realiseras"
• Majoriteten"av"bolagen"prioriterar"baserat"på"tid"och"behov"
• Kapitalstarka"bolag"har"inga"prioriteringsproblem"
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Investeringskalkylering 

• PaybackPmetoden" och" internräntemetoden" är" de" vanligaste" metoderna" vid"
investeringskalkylering"

• PaybackPkravet"ligger"på"3"år"för"kapitalförvaltare"och"5"år"för"övriga"bolag"
• Avkastningskravet"för"institutionerna"och"allmännyttan"är"5P7"procent"
• LCCPtänket"är"essentiellt"och"väletablerat"inom"de"flesta"fastighetsbolag"

Risker 

• Rädslan"för"konjunkturer"och"framtida"vakanser"är"störst"av"de"kommersiella"riskerna"
• De"finansiella"riskerna"gör"många"fastighetsbolag"nervösa"
• Fokus"ligger"på"driftsäkerhet"och"tekniska"julgranar"bör"därför"undvikas"
• Få"företag"oroas"av"de"organisatoriska"och"politiska"riskerna"

9.1.4 Fastighetsbolagens behov av energitjänster 

Enkätundersökningen"resulterade"i"följande"topp"fem"energitjänster:""

1. Energianalys"
2. Energieffektivisering""
3. Utbildning"
4. Energirådgivning"
5. Energistatistik"

Fastighetsbolagen" var" särskilt" intresserade" av" energitjänster" av" informationsP," analysP" och"
åtgärdskaraktär," och" nästan" alla" bolagstyper" uttryckte" ett" behov" av" energitjänster" som"
innefattar"information"i"form"av"data,"statistik"eller"fakta.""

Intresset" för" avtalsmässiga" energitjänster" var" däremot" väldigt" lågt," vilket" grundar" sig" i"
fastighetsbolagens" rädsla" för" att" förlora" intern" kompetens." Majoriteten" av" fastighetsbolagen"
angav" nämligen" att" de" ser" outsourcing" som" en" risk," och" i" intervjuerna" framkom" att" många"
fastighetsbolag" värderar" sin" interna" kompetens" extremt" högt" och" är" rädda" för" att" förlora"
kontrollen"över" företagets" varumärke"och" tappa" i" kundnöjdhet" genom"att" outsourca." Intresset"
för" avtalsmässiga" energitjänster" bör" därför" relateras" till" respektive" bolags" organisationsform"
och"syn"på"outsourcing,"snarare"än"till"de"enskilda"bolagstyperna."

De" tre" främsta" anledningarna" till" att" energitjänster" sågs" som" intressanta" var" att" det" ger"
miljönytta,"stärker"ekonomin"och"säkerställer"effektiv"drift."Detta"indikerar"på"en"positiv"trend"i"
att" fastighetsbolag" har" gått" från" att" se" energiP" och"miljöfrågan" som" sekundär" för" drygt" tio" år"
sedan,"till"att"värdera"den"högre"idag."

9.2 Rekommendation till Elkraft Sverige AB 
Rekommendationen"kan"sammanfattas"till"nedanstående"punkter,"vilka"beskrivs"mer"ingående"i"
avsnittet"som"följer."Vidare"ges"ett"förslag"på"hur"energitjänsteerbjudandet"bör"utformas."

• Behåll"de"befintliga"energitjänsterna"men"ha"full"fokus"på"energianalysen"
• Skapa"en"bredd"genom"att"ingå"samarbeten"med"externa"aktörer"
• Använd"feedback"för"att"utveckla"tjänsterna"ytterligare"
• Gör"rätt"från"början"och"satsa"på"flexibilitet"
• Tänk"långsiktigt"och"agera"proaktivt"med"energitjänsteerbjudandet"
• Satsa"på"trygghet"och"bli"en"rådgivande"aktör"som"kunden"vänder"sig"till"
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• Inkludera"kundnöjdhet"i"målbilden"
• Satsa"på"ombyggnationer,"det"är"där"energieffektiviseringsåtgärder"genomförs"
• Tänk"personligt"och"se"kundens"individuella"behov"av"energitjänster"
• Utbilda"säljenheten"med"avseende"på"energitjänsteerbjudandet"
• Utbilda"tekniska"avdelningen"inom"fastighetsdrift"
• Var"vaksamma"på"trender"och"förändringar"på"energitjänstemarknaden"

Elkraft" Sverige" bör" behålla" de" befintliga" energitjänsterna" (energianalys," energirådgivning,"
energistatistik,"administrationsstöd)"samt"ingå"externa"allianser,"med"pålitliga"och"kompetenta"
aktörer,"för"att"utöka"erbjudandet."Fokus"bör"ligga"på"att"ta"fram"en"bra"energianalysmodell,"som"
aktivt"utvärderas"genom"att"man"jobbar"med"feedback"från"kunder"som"nyttjat"energitjänsten."

I" och"med" att" energitjänsteerbjudandet" fortfarande" håller" på" att" utformas" har" Elkraft" Sverige"
chansen" att" fortsätta" agera" rätt" från" början" i" utformandet" av" energitjänsterna." Genom" att"
använda"sig"av"externa"aktörer" för"att"säkerställa"en"bredd"av"energitjänster"är"man"dessutom"
flexibla"nog"att"kunna" ta"bort"eller"utöka"kontakterna"vid"behov," samtidigt" som"den"viktigaste"
energitjänsten"(energianalys)"ligger"internt."Detta"en"smart"strategi"för"att"säkerställa"att"man"är"
med"i"matchen,"men"inte"tar"för"stora"risker"genom"att"satsa"på"fel"häst."

Intresset" för" energitjänster" kommer" att" öka" i" framtiden," och" för" att" säkerställa" att"
energitjänstekoncepten" är" väletablerade" när" efterfrågan" kommer,"måste" Elkraft" Sverige" agera"
proaktivt"börja"spetsa"till"dem"redan"nu."Annars"finns"risken"att"man"”missar"tåget”"när"intresset"
infinner"sig"och"blir"en"avgörande"faktor"för"om"företaget"signerar"ett"nytt"avtal"eller"ej."

Vidare"måste"Elkraft" Sverige" anamma" rollen" som"en" trygg," rådgivande" aktör," och" fokus"måste"
ligga"på"kundnöjdhet,"inte"bara"levererad"energi."Genom"att"satsa"på"energitjänster"kan"företaget"
nämligen"stärka"sina"kundrelationer,"vilket"är"ett"sätt"att"säkerställa"framtida"leveranser."Detta"
dels"genom"att"befintliga"kunder"behålls"inom"företaget,"men"också"genom"att"energitjänsterna"
lockar" nya" kunder" så" att" även" kundunderlaget" inom" kärnverksamheten" ökar" i" framtiden."
Energitjänster" måste" därför" ses" som" ett" komplement," snarare" än" en" motpol," till"
kärnverksamheten."

Studien" visar" att" flera" fastighetsbolag" har" problem" med" delade" incitament," och" därför" helst"
genomför" energieffektivisering" när" de" renoverar" eller" bygger" om" eftersom" det" är" mest"
kostnadseffektivt." I"och"med"detta"är"det"oerhört"viktigt"att"Elkraft"Sverige"strävar"efter"att"bli"
den" aktör" som"kunden" först" vänder" sig" till" vid" behov," och" satsar"på" att"marknadsföra" sig."Det"
finns"stora"affärsmöjligheter"i"detta"och"om"man"lyckas"bli"en"del"av"processen,"antingen"genom"
rådgivning,"energianalyser"eller"energieffektiviseringsförslag,"finns"det"mycket"att"hämta"hem."

Elkraft"Sverige"bör"se"till"att"personalstyrkan"är"kompetent"och"har"relevanta"utbildningar"inom"
försäljning," marknadsföring" och" fastighetsdrift" i" bagaget." Detta" i" kombination" med" att" de"
anställda"på"Elkraft"Sverige"är" lyhörda,"och"känner"av"vilket" individuellt"behov"kunden"har,"är"
extremt" viktigt." Alla" fastighetsbolag" har" nämligen" ett" behov," även" om" de" själva" inte" alltid" är"
medvetna"om"det."Engagemang,"god"kunskap," lyhördhet,"en"stark"motivation"och"kundfokus"är"
fem" avgörande" faktorer" som" gör" att" man" hämtar" hem" avtal," särskilt" på" en" konkurrensutsatt"
marknad" som" energitjänstemarknaden," där" förtroende" är" oerhört" viktigt" och" energibolag" ofta"
rankas"negativt"på"trovärdighetsskalan."

Sist"men"inte"minst"är"det"viktigt"att"Elkraft"Sverige"fortsätter"vara"uppmärksamma"och"nyfikna"
med" avseende" på" energitjänstemarknaden" och" de" trender" och" förändringar" som" sker." Denna"
studie"utgör"en"bra"grund"att"stå"på"initialt,"men"marknaden"är"oerhört"föränderlig."
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9.2.1 Energitjänsteerbjudandet 

I" avsnittet" nedan" presenteras" förslag" på" hur" Elkraft" Sveriges" energitjänsteerbjudande" bör"
utformas" baserat" på" Kotlers" utökade" 4PPmetod." Denna" delas" in" i" rubrikerna:" produkt," pris,"
påverkan," plats," personal," process" och" påtaglighet," vilka" tillsammans" ger" ett" helhetsintryck" av"
tjänsteerbjudandet."

Produkt 

Elkraft"Sverige"bör"behålla"följande"energitjänster:"

• Energianalys"
• Energirådgivning"
• Energistatistik"
• Administrationsstöd"

Och"utöka"med"följande"energitjänst:"

• Energieffektivisering"

Som"nämnts"tidigare"handlar"det"i"huvudsak"om"att"vikta"energitjänsterna"mot"varandra."Baserat"
på"studiens"resultat"bör"Elkraft"Sverige" fokusera"på"att"vidareutveckla"energianalysen,"behålla"
energirådgivningen" (motsvarande" kundservice)," standardisera" energistatistiken," inkludera"
administrationsstöd"och"energirådgivning"i"energileveransen"samt"ingå"externa"allianser"för"att"
utöka"erbjudandet."

Energianalys:&
Elkraft"Sverige"träffat"helt"rätt"gällande"energianalysen,"och"bör"fortsätta"att"erbjuda"kunderna"
energikartläggningar" med" åtgärdsförslag." Även" om" Elkraft" Sverige" ligger" rätt" i" tiden" just" nu"
måste" energianalysen" finslipas" och" spetsas" till" för" att" säkerställa" att" företaget" står" sig" i"
konkurrensen"även"i"framtiden.""

Energianalysen" bör" innefatta" en" kartläggning" av" energiförbrukningen" samt" leda" till" en"
rekommendation" med" detaljerade" åtgärdsförslag." Resultatet" som" levereras" till" kund" ska"
kartlägga"de"huvudsakliga"områdena:"klimatskal,"uppvärmning,"ventilation,"belysning"och"övrigt"
(kan" innefatta" maskinparker" eller" andra" processer)." Det" är" av" största" vikt" att" rapporten" är"
visuellt" tilltalande" och" så" pass" lättläst" att" en" lekman" kan" tolka" den," men" samtidigt" har" med"
detaljer"och"beräkningar"i"en"bilaga"eller"dylikt,"så"att"teknikerna"kan"fördjupa"sig."Se"mer"under"
rubriken"process"för"en"utförligare"beskrivning"av"energianalysens"genomförande."

Energirådgivning:&
Tjänsten" för" energirådgivning," där" kunden" önskar" tips" och" råd" om" gällande" energifrågor,"
efterfrågas"av"drygt"hälften"av"kunderna"och"bör"finnas"kvar"fortsättningsvis"också."Detta"är"en"
tjänst"som"enbart"bör"erbjudas"kunder"som"tecknar"avtal"för"energileverans,"och"då"blir"en"slags"
kundservice."

Energistatistik:&
Generellt"är"företagen"mer"intresserade"av"att"få"hjälp"att"analysera"all"data,"snarare"än"att"bara"
tilldelas"massa"siffror"och"statistik"för"att"sedan"själva"behöva"förstå"vad"detta"innebär."I"och"med"
att" företaget" redan" har" tillgång" till" kundernas" förbrukningsdata" och" drygt" hälften" av" de"
intervjuade"fastighetsbolagen"efterfrågar"energitjänsten"bör"den"behållas.""
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Energistatistiken" som" efterfrågas" ska" kunna" anpassas" för" att" kunna" motsvara" kundens"
individuella"behov" (el," värme,"koldioxidutsläpp"och"dylikt)."Tjänsten"bör"vara"webbaserad"och"
standardiseras" i" så" hög" utsträckning" som"möjligt," för" att" på" så" sätt" minimera" resursbehovet,"
säkerställa" att" full" fokus" ligger" på" energianalysen" och" göra" det" enkelt" för" kunden." Det" är" en"
balansgång" mellan" att" standardisera" statistiken" så" mycket" som" möjligt" men" samtidigt" kunna"
anpassa"den"efter"individuella"behov."Ett"robust"ITPverktyg"som"kan"hantera"olika"typer"av"data,"
men"samtidigt"leverera"standardiserade"resultat,"är"därför"ytterst"viktigt.&

Administrationsstöd:&
Denna"energitjänst"ingår"redan"i"Elkraft"Sveriges"energiavtal"och"erbjudandet"bör"därmed"förbli"
oförändrat"eftersom"endast"ett" fåtal"kunder"är" intresserade"av"att"köpa,"eller"betala" för,"denna"
typ"av"tjänst"separat."

Energieffektivisering:&
Vidare"bör"Elkraft"Sverige"bredda"sitt" tjänsteerbjudande"genom"att" ingå"externa"allianser"med"
renodlade"energitjänsteföretag"(konsulter"och"installatörer)"som"erbjuder"direkta"energitjänster"
i"form"av"energieffektivisering."

Genom"att"använda"sig"av"externa"aktörer"för"att"säkerställa"en"bredd"av"energitjänster"är"man"
dessutom"flexibla"nog"att"kunna"ta"bort"eller"utöka"tjänsteerbjudandet"vid"behov,"samtidigt"som"
den"viktigaste"energitjänsten"(energianalys)"ligger"internt."Eftersom"ingen"vet"exakt"hur"behovet"
av"energitjänster"kommer"att"vara" i" framtiden"är"detta"en"smart"strategi" för"att" säkerställa"att"
man"är"med"i"matchen,"men"inte"tar"för"stora"risker"genom"att"satsa"på"fel"häst."

Pris 

Som"nämnts" ovan" bör" administrationsstöd" och" energirådgivning" endast" erbjudas" kunder" som"
tecknar" avtal" för" energileverans." Dessa" tjänster" ingår" då" i" avtalet," och" är" således" gratis" för"
kunden."Externa"kunder"som"är"intresserade"av"dessa"tjänster"ombeds"teckna"energiavtal."

Energistatistik" bör" erbjudas" till" både" kunder" som" tecknat" energiavtal" och" externa" kunder." En"
strategi" för" att" attrahera" nya" kunder" är" att" inkludera" energistatistiken" i" energiavtalen." Detta"
eftersom" tjänsten" ska" vara" så" pass" standardiserad" att" resursbehovet" och" tidsåtgången" för" att"
hålla"igång"konceptet"är"minimal."Externa"kunder"som"vill"ta"del"av"energistatistiken"bör"således"
betala"en"summa"motsvarande"den"tid"det"tar"att"samla"in"mätvärden"från"externa"aktörer,"det"
webbaserade"verktygets"månadskostnad"samt"inkludera"ett"visst"påslag."

Den" stora" affärsmöjligheten" ligger" i" energianalysen." En" energianalys" bör" alltid" tas" betalt" för,"
oavsett"om"beställaren"är"en"befintlig"eller"ny"kund."Detta"motiveras"av"resurskostnader"i"form"
av" tid" och" personal." Förslagsvis" grundar" sig" energianalysens" pris" på" hur" omfattande"
kartläggning" som" krävs." För" kategorin" fastighetsbolag" lämpar" det" sig" med" ett" fast" pris" per"
anläggning."

Energieffektiviseringen," som" erbjuds" via" externa" partners," går" ut" på" att" Elkraft" Sverige," vid"
behov," förmedlar" en" lämplig" allianspartner" till" sin" kund" i" utbyte" mot" en" viss" procent" av"
intäkterna" som" följer" av" denna" direkta" energibesparing." Allianspartnern" och" Elkraft" Sverige"
delar" därmed" på" intäkten" och" en" lämplig" procentuell" fördelning" förhandlas" fram" mellan"
parterna."
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Påverkan 

Initialt" bör" energitjänsterna"marknadsföras" på" Elkraft" Sveriges" hemsida" och" säljas" i" samband"
med" företagets" befintliga" energiförsäljning." Befintliga" kunder" bör" kontaktas" och" upplysas" om"
energitjänsterna." Företag" med" hög" eller" avvikande" förbrukning" är" lämpliga" fokusobjekt."
Förslagsvis" bör" även" tjänsten" för" energianalys" marknadsföras" på" webbportalen" för"
energistatistiken," eftersom"många" företag" inte" riktigt" vet"hur"de" ska" tolka"all" statistik"och"kan"
motiveras"att"ta"steget"mot"en"faktisk"energianalys."

När" energitjänsterna" är" väletablerade" inom" företaget" bör" Elkraft" Sverige" marknadsföra" dem"
genom" direktreklam" och" annonsering" i" branschtidningar" och" på" branschwebsidor" tillhörande"
målgruppen"fastighetsbolag."

En" aspekt" som" bör" iakttas" är" även" att" de" externa" allianserna" handlar" om" ett" givande" och" ett"
tagande." På" precis" samma" sätt" som" Elkraft" Sverige" skapar" kundmöjligheter" för" de" externa"
aktörer" man" ingått" samarbeten" med," bör" dessa" aktörer" inneha" och" dela" ut" material" som"
marknadsför" Elkraft" Sverige" till" sina" kunder." Detta" görs" lämpligtvis" genom" enkla"
informationsblad"där" läsaren"ombeds" ta"kontakt"med"Elkraft" Sverige"vid" intresse," vilket"också"
säkerställer"värdet"av"Elkraft"Sveriges"personliga"kontakt."

Plats 

Energitjänsterna" bör" säljas"med" utgångspunkt" i" företagets" säljkontor." Eftersom" energitjänster"
kräver" betydligt"mer" dialog" och" nära" samarbete"med" kunden" än" traditionell" energiförsäljning"
bör" dessa" kontor" ligga" så" pass" lokalt" att" den" personliga" kontakten"med" kunderna" säkerställs."
Detta"motsvarar" Elkraft" Sveriges" nuvarande" energiförsäljningsstrategi" och" bedöms" som" högst"
funktionellt"även"vid"framtida"energitjänsteförsäljning."

De"externa"allianser"som"bildas"bör"vara" fokuserade"på" företag"som"är" lokalt" representerade" i"
områden"som"Elkraft"Sveriges"kunder"är"lokaliserade"i"och"kring."

Personal 

Personalstyrkan"är"A"och"O"när"det" kommer" till" tjänsteerbjudanden."Elkraft" Sveriges"personal"
måste"vara"engagerad,"kompetent"och"kundorienterade."

För" att" säkerställa" engagemang" bör" företagets" säljenhet" utbildas" i" försäljning" och"
marknadsföring"med"avseende"på"energitjänsteerbjudandet."Om"man"inte"har"förståelse"för"vad"
det"är"man"ska"sälja,"och"varför"det"är"precis"vad"kunden"behöver,"är"det"svårare"att"engagera"sig,"
vilket"också"lyser"igenom"vid"kundkontakten."Kunskap"och"motivation"är"två"avgörande"faktorer"
som" gör" att" man" hämtar" hem" avtal," särskilt" på" en" konkurrensutsatt" marknad" som"
energitjänstemarknaden," där" förtroende" är" oerhört" viktigt" och" energibolag" tyvärr" ofta" rankas"
negativt"på"trovärdighetsskalan."

Med"precis"samma"motivering"som"ovan"bör"även"företagets"tekniska"avdelning,"som"utformar"
energitjänsteerbjudandet,"utbildas."Fokus"bör"då" ligga"på"utbildningar" inom"fastighetsdrift"och"
byggnadsteknik."

Process 

Energiadministrationen" och" energirådgivningen" ingår" i" energileveransen." Administrationen"
sköts"automatiskt"och"rådgivningen"kräver"att"kunden"tar"kontakt"med"Elkraft"Sverige."
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Energistatistiken" levereras" genom" att" befintliga" kunder," eller" kunder" som" tecknar" avtal" om"
energileverans," tilldelas" inloggningsuppgifter" vid" leveransens" startdatum." Statistiken"
uppdateras"sedan"löpande."Nya"kunder,"som"enbart"är"intresserade"av"energistatistiken,"tilldelas"
också" inloggningsuppgifter," men" statistiken" uppdateras" endast" en" gång" i" månaden" eftersom"
Elkraft"Sverige"inte"sitter"på"mätvärdena"utan"aktivt"måste"hämta"hem"data"genom"kontakt"med"
andra"aktörer."
Energianalysens"process"går"lämpligtvis"ut"som"följer:"

1. Energibesiktning." Fastigheten" besiktigas" och" fokus" ligger" på" att" kartlägga" energiflöden"
och"system."Genomförs"fördelaktigt"av"Elkraft"Sveriges"personal.""

2. Energikartläggning." Insamlad"data"sammanställs"och"energin"visualiseras" i" tabeller"och"
diagram."

3. Beräkningar." Insamlad" data" analyseras" och" potentiella" åtgärdsförslag" beräknas" med"
hjälp"av"BELOK:s"Totalverktyg."Beräkningarna"läggs"fördelaktigt"sist"i"rapporten."

4. Åtgärdsförslag." Presenteras" kort" och" koncist" med" avseende" på" avkastning" i" svenska"
kronor,"samt"rangordnat"enligt"Totalverktyget."

5. Lämpliga" kontaktuppgifter." Vid" behov" introduceras" kunden" till" Elkraft" Sveriges"
kompetenta"partner,"som"kan"genomföra"de"praktiska"energieffektiviseringsåtgärderna."

Energieffektiviseringen"genomförs"av"Elkraft"Sveriges"externa"partners."
När"man"utformar"energitjänsteerbjudandet"är"det"dessutom"viktigt"att"man"inte"bara"fokuserar"
framåt,"utan"även" tar"sig" tid" för"återkoppling"och"uppföljning."Elkraft"Sverige"bör"därför" jobba"
aktivt" med" feedback" från" kunder" som" nyttjat" företagets" energitjänster," för" att" kunna"
vidareutveckla" dessa" vid" behov." Denna" fokus" är" särskilt" viktigt" i" det" initiala" skedet," när"
energitjänsterna"utformas"och"börjar"säljas."Det"gäller"att"säkerställa"att"man"inte"bara"levererar"
en" bra" tjänst," utan" också" en" tjänst" som" faktisk" motsvarar" det" kunden" efterfrågar" och"
tillfredsställer"kundens"behov."Annars"riskerar"man"att"förlora"besvikna"kunder"i"framtiden."

Påtaglighet 

För" att" säkerställa" ett" högt" förtroende" för" varumärket" Elkraft" Sverige" är" det" viktigt" att" man"
säkerställer" att" kunden" i" slutändan" blir" nöjd" med" sin" investering" i" energitjänsten." För" att"
säkerställa" att" leveransen" motsvarar" kundens" förväntningar" bör" Elkraft" Sverige" ta" fram"
exempelrapporter" samt" ett" exempelinlogg" till" den" webbaserade" energistatistikportalen," där"
energitjänsterna"illustreras"och"exemplifieras"baserat"på"faktiskt"struktur."
Energitjänsterna"ska"dessutom"levereras"på"ett"enkelt,"tryggt"och"personligt"sätt.""

• Enkelt:&
o Lokala"säljkontor"
o Snabb"förmedling"till"externa"aktörer"vid"behov"av"direkta"energitjänster"
o Tillgång"till"webbaserad"energistatistik"(ingår"i"energileveransen)"
o Administrationsstöd"ingår"i"energileveranserna"

• Tryggt:&
o Ett"stabilt"och"flexibelt"energibolag"
o Kompetent"personalstyrka"
o Energirådgivning"ingår"i"energileveranser"
o Trygga"externa"allianser"med"pålitliga"och"specialiserade"aktörer"
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• Personligt:&
o Direkt"kundkontakt"och"försäljning"
o Professionell"personal"som"är"lyhörd"för"kundens"önskemål"och"behov""
o Energistatistikens" omfattning" (el," värme" och" dylikt)" anpassas" efter" individuella"

önskemål"

9.3 Studiens begränsningar 
Generaliserbarheten"kan"ifrågasättas"eftersom"slutsatserna"som"dragits"och"rekommendationen"
som" fastställts" inte"nödvändigtvis"kan"appliceras"på"samtliga" fastighetsbolag"eller"energibolag."
Detta"dels"eftersom"resultaten"grundar"sig"på"ett"litet"urval"av"informanter,"vilket"gör"det"svårt"
att"upprepa"och"kontrollera"resultatets"rimlighet."Valet"motiveras"dock"av"att"fokus"inte"ligger"på"
att"skapa"en"bred"bild"eller"generalisera,"utan"snarare"leverera"en"rekommendation.""

En"annan"begränsande"faktor"är"att"studien"endast"tagit"hänsyn"till"svenska"fastighetsbolag"som"
varit" utspridda" över" ett" begränsat" antal" orter." Flertalet" fastighetsbolag" har" dock" funnits"
representerade"över"mer"eller"mindre"hela"landet,"varpå"informantens"geografiska"placering"ses"
som" sekundär." Den" geografiska" begränsningen" är" dock" värd" att" ha" i" åtanke" då" resultatet" inte"
nödvändigtvis"är"representativt"för"fastighetsbolag"på"samtliga"svenska"orter."

Vidare"är"en"begränsning"att"alla"informanter"inte"har"kunnat"delta"i"intervjuer,"samt"att"enbart"
informanter"som"ville"delta"i"studien"finns"representerade."Detta"är"en"begränsning"eftersom"det"
indikerar"en"positiv"inställning"till"energiarbete"och"ett"redan"befintligt"intresse,"vilket"i"högsta"
grad" kan" vinkla" resultatet." Eftersom" bolagen" redan" i" inbjudningsfasen" informerades" om"
anonymiseringen"har"förhoppningsvis"denna"begränsning"påverkat"resultatet"minimalt."

Avslutningsvis" är" även" det" faktum" att" studien" inte" tar" hänsyn" till" samtliga" bolagskategorier" i"
kategoriseringsmodellen"är"en"begränsning."

9.4 Förslag till framtida arbete 
Några"förslag"för"vidare"forskning"går"att"hitta"i"de"områden"som"inte"utforskats"tillräckligt"djupt"
samt"de"nya"frågeställningar"som"uppstått"under"arbetet,"nämligen:"

• Om,"och" i"så" fall"hur,"risken"bör" fördelas"mellan" fastighetsbolag"och"energibolag"vid"ett"
samarbete." Det" finns" flertalet" konsultföretag" som" använder" sig" av" modeller" för"
prestationsbaserade" kontrakt" som" även" skulle" kunna" appliceras" av" energibolagen."
Frågan"är"bara"hur"denna"garanti"ska"utformas"för"en"energileverantör"för"att"dels"kunna"
hantera" effektiviseringsosäkerheten" på" lämpligast" sätt" och" samtidigt" säkerställa" att" de"
förlorade"leveransintäkterna"eventuellt"kompenseras"för."

• Hur"energitjänsterna"bör"marknadsföras"gentemot"en"målgrupp"bestående"av"olika"typer"
av" fastighetsbolag." Kanske" krävs" tvärvetenskapliga" studier" med" avseende" på" både"
tekniska" bitar," som" energieffektivisering" och" energitjänster," men" också" mer"
företagsekonomiska" aspekter," såsom" marknadsföring," för" att" attrahera" fler"
fastighetsbolag"till"att"nyttja"energitjänster."Detta"skulle"indirekt"kunna"leda"till"en"sänkt"
energiförbrukning"inom"fastighetsbranschen."

• Vilka"kalkylresultat"som"är"rimliga."Samtidigt"som"teorin"pekar"på"att"fastighetsbolagen"
bör" godkänna" lägre" avkastningskrav" och" längre" paybacktid," pekar" empirin" på" att"
fastighetsbolagen" i" praktiken" har" en" snävare" kravbild." Det" vore" därför" intressant" att"
utreda" om" det" är" teorin" som" är" mer" optimistisk" än" realistisk," eller" om" det" är"
fastighetsbolagen"som"i"praktiken"har"en"överdrivet"snäv"tidshorisont."Oavsett"vilket"bör"
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vidare" studier" dessutom" undersöka" vad" man" kan" göra" för" att" överkomma" denna"
felaktighet,"eftersom"det"är"ett"hinder"i"energieffektiviseringsarbetet."

• Om,"och"i"så"fall"hur,"synen"på"LCC"har"förändrats"de"senaste"decennierna."
• Om" energimedvetna" val" är" ett" måste" när" det" kommer" till" nyproduktion" och"

fastighetsutveckling." Denna" studie" indikerar" nämligen" att" så" är" fallet," men" är" för"
ospecifik"för"att"kunna"dra"några"slutsatser"gällande"detta."

• Slutligen"visar"studien"att"privatpersoner"ibland"visar"ett"intresse"för"energifrågan,"men"
inte" vill" arbeta" aktivt"med" den," och" sällan" är" intresserade" av" att" ge" upp" komfort" eller"
pengar" för" att" sänka" sin" energiförbrukning." Fokus" ligger" istället" på" ett" medvetet"
levnadssätt" ur" ett" större" perspektiv." En" fråga" som" kan" utredas" vidare" är" därmed" om"
energianvändandet" är" relativt" osynligt" i" förhållande" till" andra" frågor" som"källsortering"
och"dylikt,"samt"om"detta"beror"på"att"energi"är"mer"abstrakt"och"därmed"blir"svårare"att"
kommunicera"till"hyresgästerna."
"

"
"
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Appendix A. Intervjumall 

Informanten och företaget 

• Vem"är"du"och"hur"skulle"du"beskriva"din"roll"på"företaget?"
• Vilken"typ"av"verksamhet"bedrivs?"
• Vad"har"ledningen"för"roll"i"företaget?"
• Hur"ser"företagets"värdegrund"ut?"

Energiarbete 

• Har"ni"ett"uttalat"energiarbete?"
o Arbetar"ni"mot"särskilda"energimål"eller"policys?"
o Är"ni"certifierade?%
o Har"ni"ett"energiledningssystem?"

• Hur"medvetna"är"ni"om"er"energianvändning?"
• Hur"stor"andel"av"de"totala"kostnaderna"står"energikostnader"för?"
• Räknas"små"kostnader"in"i"driftbudgeten"eller"är"det"en"enskild"kostnad?"
• När"är"det"aktuellt"med"energieffektivisering"i"byggnadens"livscykel?"

o Genomförs"energieffektiviseringar"kontinuerligt"eller"mellan"hyresavtal?"
• Vilket"behov"har"ni"av"extern"hjälp"i"form"av"energitjänster?""
• Vilket"stöd"får"ni"idag"av"energibolag?"

Kunder 

• Vilka"är"era"kunder?"
• Visar"era"kunder"något"intresse"för"energifrågor?"
• Motiveras"kunderna"till"ett"medvetet"energianvändande?""

o Hur?"Varför?"
• Hur"kommuniceras"förändringsarbete"från"företaget"till"kunden?"
• Hur"kommuniceras"problem"som"uppstår"från"kunderna"till"företaget?"

Teknik och drift 

• Hur"gammalt"är"fastighetsbeståndet?"
• Hur"modern"är"den"installerade"tekniken?"
• Vem"driftar"fastigheterna,"görs"det"internt"eller"tar"ni"in"extern"kompetens?"
• Hur"ser"kommunikationen"ut"mellan"ledningen"och"driftansvariga?"

Beslutsfattande 

• Hur"ser"beslutsprocessen"ut"när"det"gäller"energieffektivisering?""
o Vilka"steg?""
o Vilka"är"inblandade"i"beslutsfattandet?"

• Hur"skiljer"det"mellan"stora"och"små"projekt?"
o Hur"stor"måste"investeringen"vara"för"att"ledningen"ska"involveras?"

• Vilka"kriterier"måste"uppfyllas"för"att"ett"projekt"ska"genomföras?""
• Hur"prioriteras"och"vägs"olika"projekt"mot"varandra?"
• Vilka"investeringskalkyler"använder"ni?"
• Nämn"ett"exempel"på"ett"energieffektiviseringsprojekt"som"genomförts."
• Vilka"risker"finns"inom"fastighetsbranschen?"

"
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Appendix B. Enkät 

Instruktioner 

I!denna!enkät!får!du!utvärdera!10!energitjänster.!Det!tar!cirka!5!minuter.!!

• DEL!1.!Är!enkla!kryssfrågor.!!
o Sätt!ett!X!i!den!ruta!som!stämmer.!

• DEL!2.!Är!rankingD!och!kryssfrågor.!!
o Ranka!hur!intressanta!tjänsterna!är!genom!att!skriva!siffrorna!1D3!bredvid!de!energitjänster!som!är!mest/minst!intressanta,!där!1!är!

mest/minst!intressant.!!
o På!kryssfrågorna:!sätt!ett!X!i!den!ruta!som!stämmer.!

Del 1 

Energitjänster+
Tjänsten+är++
intressant+

Tjänsten+är++
INTE+intressant+

Energirådgivning.!Tips!och!råd!gällande!energifrågor! ! !

Energistatistik.!Leverans!av!statistikunderlag!(energiförbrukning!och!dylikt)! ! !

Energianalys.!Kartläggning!av!energianvändandet!med!åtgärdsförslag! ! !

Energideklaration.!Obligatorisk!kartläggning!av!energiprestandan!med!åtgärdsförslag! ! !

Administrationsstöd.!Totalhantering!av!energislagen!för!en!enklare!administration!(en!faktura)! ! !

Utbildning.!Ökar!kunskapen!om!energianvändningen! ! !

Energieffektivisering.!Uppgradering!och/eller!optimering!av!systemen! ! !

Energy8Performance8Contracting.!Större!energieffektiviseringsprojekt!med!besparingsgaranti! ! !

Serviceavtal.!Garanterar!bra!underhåll!och!säkerställer!effektiv!energileverans! ! !

Drift8&8Underhåll.!Helomspännande!ansvar!för!driftH!och!underhållsarbetet! ! !
!
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Del 2 

Energitjänster+ Mest+intressant+ Minst+intressant+

Energirådgivning.!Tips!och!råd!gällande!energifrågor! ! !

Energistatistik.!Leverans!av!statistikunderlag!(energiförbrukning!och!dylikt)! ! !

Energianalys.!Kartläggning!av!energianvändandet!med!åtgärdsförslag! ! !

Energideklaration.!Obligatorisk!kartläggning!av!energiprestandan!med!åtgärdsförslag! ! !

Administrationsstöd.!Totalhantering!av!energislagen!för!en!enklare!administration!(en!faktura)! ! !

Utbildning.!Ökar!kunskapen!om!energianvändningen! ! !

Energieffektivisering.!Uppgradering!och/eller!optimering!av!systemen! ! !

Energy8Performance8Contracting.!Större!energieffektiviseringsprojekt!med!besparingsgaranti! ! !

Serviceavtal.!Garanterar!bra!underhåll!och!säkerställer!effektiv!energileverans! ! !

Drift8&8Underhåll.!Helomspännande!ansvar!för!driftH!och!underhållsarbetet! ! !

Varför+är+energitjänsterna+MEST+intressanta?! +
Stärker!ekonomin! !

Ger!miljönytta!(man!tar!sitt!ansvar)! !

Bra!ur!brandingsynpunkt!(stärker!varumärket)! !

Säkerställer!energimedvetenhet!inom!företaget! !

Underlättar!det!egna!uppföljningsarbetet! !

Säkerställer!effektiv!drift! !

Ger!möjlighet!att!outsourca! !

Stärker!kundrelationen!genom!att!underlätta!kundens!miljöarbete! !

Minskar!risken!för!framtida!vakanser!(pga.!ökade!kundkrav)! !

Annat!(vänligen!ange!nedan)! !
!

Varför+är+energitjänsterna+MINST+intressanta?! +

Ej!intressant!ur!verksamhetssynpunkt!(matchar!inte!verksamheten!som!
bedrivs)!

!

Finns!inget!behov!av!detta!i!nuläget,!men!kanske!i!framtiden! !

Vill!hålla!kompetensen!inom!företaget!(ser!outsourcing!som!en!risk)! !

Utövar!redan!energitjänsten!själva!(internt)! !

Ej!ekonomiskt!lönsamt! !

Annat!(vänligen!ange!nedan)! !
!
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Appendix C. Detaljerade intervju- och enkätsvar 
Intervjusvaren!för!respektive!företag!redovisas!som!följer:!

• Bakgrund:!Kort!om!företaget!och!informanten.!
• Energiarbete:!Beskriver!hur!företaget!tänker!kring,!och!arbetar!med,!energifrågor.!
• Kunder:! Behandlar! hur! företagets! kunder! ser! på! energifrågan! och! hur!

kommunikationen!mellan!kunden!och!företaget!ser!ut.!
• Teknik1och1drift:1Ger! en!översikt! av! fastighetsbeståndet!med! avseende!på! teknik!och!

drift.!
• Beslutsfattande:!Beskriver!beslutsprocessen!gällande!energieffektivisering,!prioritering!

och!risk.!

Efter!att!intervjusvaren!redovisats!tillkommer!en!rubrik,!där!enkätsvaren!redovisas,!nämligen:!

• Energitjänster:!Behandlar!företagets!intresse!för!energitjänster.!

Börsnoterat fastighetsbolag 1 (B1) 

Bakgrund 

Fastighetsbolaget! är! ett! stort,! börsnoterat! bolag! som! förvaltar,! utvecklar! och! hyr! ut!
kontorslokaler!i!strategiska!(stads)områden.!Ledningen!är!direkt!operativ!och!styrande.!Allt!som!
sägs! och! görs! går! direkt! under! aktiebolagslagen! och! företagets! VD! rapporterar! till! styrelsen.!
Värdegrunden!ska!genomsyra!hela!företaget.!

Informanten!är!teknisk!chef!och!sitter!med!i!ledningsgruppen!på!företaget.!

Energiarbete 

Företaget! har! ett! uttalat! energiarbete! och! tydliga!mål! som! ska! uppnås,! bland! annat! en! sänkt!
energiförbrukning!och!ökad!andel!gröna!hyresavtal.!”Energifrågan+och+miljöfrågan+är+ständigt+på+
agendan”.!Just!gröna!hyresavtal!är!ett!exempel!på!något!man!jobbar!aktivt!och!har!kommit!långt!
med,!men!även!andra!bitar!såsom!gröna!elavtal!säkerställer!att!bolaget!bevarar!sin!miljöprofil.!
”Vi+köper+grön+el,+försöker+terminssäkra+elen+och+jobbar+aktivt+med+alla+energibitar.”!

Vidare!anger!informanten!att!man!är!väldigt!medvetna!om!energianvändningen!inom!företaget.!
Energikostnader!är!en!stor!kostnad!och!en!av!de!största!driftkostnaderna.!!Företaget!är!inte!ISOP
certifierat,!men!har! ett! robust! energiuppföljningssystem!där!man!kan! följa,! analysera,! jämföra!
och! visualisera! energiförbrukningen.!Med! utgångspunkt! i! detta! följs! energiförbrukningen! upp!
och! informanten! klargör:! ”Vi+ har+ regelbundna+ uppföljningsmöten+ där+ man+ gör+ planer+ för+
energiarbetet.+Det+är+ett+väldigt+strukturerat+och+fokuserat+arbete+som+pågår.”!

Löpande! reparationer! är! budgeterade! och! genomförs! hela! tiden.! Även! optimering! av!
energisystemen!sker!kontinuerligt,!och!det!är!endast!nya!investeringar!som!bedöms!från!fall!till!
fall.! Det! absolut! vanligaste! är! att! större! förändringar! (större! investeringar)! genomförs!mellan!
hyresavtal,!av!vad!som!beskrivs!som!praktiska!skäl.!

De!nyare!anläggningarna!som!byggs!är!ofta!certifierade,!vilket! innebär!att!även!kunden!måste!
involveras!i!energiarbetet!för!att!alla!mål!ska!nås.!”Då+sker+arbetet+kontinuerligt+och+med+hjälp+av+
hyresgästen.”!

Man!besitter! teknisk! kompetens! inom! företaget,! vilket! innebär! att! all! optimering! görs! internt.!
”Först+vid+större+byten+av+system+använder+vi+oss+av+konsulttjänster.”!

Kunder 

Kunderna! är! i! huvudsak! företagskunder! som! hyr! in! sig! i! kontorslokalerna.! Informanten!
fastställer!att!kunderna!visar!ett!stort!intresse!för!energifrågor!och!förklarar:!”Det+finns+en+stor+
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kännedom+om+ energiB+ och+miljöfrågan”.! Flertalet! kunder! ställer! till! och!med! krav! på! företaget,!
och! kravbilden! anses! generellt! ha! ökat.! Han! fortsätter:! ”Det+ är+ oftast+ om+ de+ har+ en+ eldsjäl+ i+
ledningsgruppen+eller+ska+redovisa+energiarbetet+på+något+sätt”.!Informanten!medger!att!det!finns!
båda!delar,!och!att!det,!trots!samarbetet!med!flertalet!kunder,!är!en!bit!kvar!tills!man!får!till!den!
typen!av!energisamarbete!med!alla!kunder.!

Alla! kunder! motiveras! dock! till! ett! medvetet! energianvändande,! dels! genom! regelbundna!
kundmöten!(1P12!gånger!per!år)!där!man!går!igenom!situationen!och!förtydligar!vad!man!som!
hyresgäst!kan!göra! för!att!agera!energismart,!och!dels!via! informationskanaler!såsom!webben.!
Informanten! beskriver! kundmötena:! ”Det+ handlar+ oftast+ inte+ om+ att+ kunden+ ska+ få+ ner+
elräkningen+ utan+ handlar+ mer+ om+ att+ arbeta+ rätt”.! Dessa! kundmöten! ger! även! en! hel! del!
information!som!kan!användas!av!driftorganisationen,!förklarar!informanten.!

När! det! kommer! till! kommunikationen! från! kunden! till! företaget! går! den! via! kundernas!
respektive! förvaltarkontakt,! som! är! deras! direkta! kontakt!med! företaget.! Felanmälningar! kan!
även!göras!via!nätet!och!ska!återkopplas!av!kundens!förvaltarkontakt!inom!ett!par!timmar.!

Ett!exempel!på!en!åtgärd!som!man!är!stolt!över!inom!företaget!är!att!man!har!satsat!på!system!
som!jobbar!efter!prognoser.!Det! finns!då!givare! inomhus!som!känner!av!och! justerar!systemet!
och!utnyttjar!byggnadens!individuella!egenskaper!och!tröghet!för!att!hålla!nere!förbrukningen.!

Teknik och drift 

Fastighetsbeståndet! har! en! varierande! åldersfördelning,! men! extremt! få! anläggningar! är!
uppförda!tidigare!än!1930.!Majoriteten!av!fastigheterna!har!relativt!modern!teknik! installerad,!
även!om!det!finns!äldre,!ej!uppdaterade!system.!”Vi+har+en+hög+ambition+på+de+styrande+systemen+
för+att+hela+tiden+kunna+följa+[energiförbrukningen]+i+realtid”.!

Fastigheterna! driftas! av! egen! personal,! vilket! är! något! som! prioriteras.! ”Allt+ som+ har+ med+
kontakten+med+kunden+att+göra+är+inBhouse+eftersom+vi+bedömer+den+som+så+pass+viktig”.!Företaget!
ligger!dessutom!bra!till!när!kundnöjdheten!rankas! i!Fastighetsbarometern,!vilket!man!ser!som!
ett!tecken!på!att!denna!nära!kundkontakt!är!lönsam.!

Precis!som!nämnts!tidigare!bevakas!de!flesta!anläggningarna!hela!tiden,!i!realtid.!”Alla+larm+och+
felanmälningar+ samlas+ upp+ och+ följs+ upp”.! Man! försöker! dessutom! att! optimera! systemen!
kontinuerligt! och! vill! nå! den! gräns! där! systemet! driftas! så! effektivt! som! möjligt! utan! att!
kundnyttan!påverkas:!”Vi+vill+skruva+på+saker+utan+att+det+kunden+upplever+ändras.”!

Beslutsfattande 

Beslutsprocessen!är!relativt!styrd!av!ledningens!strategiarbete.!Ledningen!fastställer!en!strategi!
(till! exempel! en! sänkning!av! energiförbrukningen)! som!sedan! fördelas!ut!på!de!olika!blocken.!
Det!har!mycket!med!ekonomi!att!göra:!”Energieffektiviseringsprojekt+upptäcks+nerifrån+och+ förs+
uppåt+för+att+ förankras+ i+budgetprocessen”.!Små!investeringar! ligger!redan!budgeterade!och!ses!
inte!som!projekt.!

För! att! ett! projekt! ska! genomföras! måste! det! vara! lönsamt,! genomförbart! och! ha! en! rimlig!
paybacktid.!”Sen+om+det+är+3+eller+5+år+vet+jag+inte+exakt,+det+bedöms+från+fall+till+fall+och+beror+lite+
på+om+hyresgästens+avtal+är+långt+och+projektet+genomförbart.+Det+beror+lite+på+affären.”!

Informanten!betonar!att!man!inte!har!problem!med!att!rangordna!och!prioritera!olika!projekt:!
”Det+ är+ snarare+ så+ att+ det+ är+ svårt+ att+ hitta+ projekt.+ Hittar+ vi+ något+ så+ genomförs+ det+ oftast.+ Vi+

måste+vaska+fram+åtgärder+och+jobbar+aktivt,+fokuserat+och+medvetet.”!

Två!av!de!största! risker! som! informanten!ser! inom! fastighetsbranschen!är!en! förändrad!ränta!
och!risken!för!vakanser!om!läget!skulle!bli!omodernt.!

Energitjänster 

Intresset!för!energitjänsterna!sammanfattas!av!!
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Tabell!26,!där!de!mest!intressanta!tjänsterna!är!placerade!högst!i!tabellen.!
Tabell126.1B1:1Intresse1för1energitjänster1

Anledningar!till!att!energitjänsterna!sågs!som!intressanta:!

• Stärker!ekonomin!
• Ger!miljönytta!(man!tar!sitt!ansvar)!
• Bra!ur!brandingsynpunkt!(stärker!varumärket)!
• Säkerställer!energimedvetenhet!inom!företaget!
• Underlättar!det!egna!uppföljningsarbetet!
• Säkerställer!effektiv!drift!
• Stärker!kundrelationen!genom!att!underlätta!kundens!
miljöarbete!

Anledningar!till!att!energitjänsterna!inte!sågs!som!intressanta:!

• Vill!hålla!kompetensen!inom!företaget!
(ser!outsourcing!som!en!risk)!

!

 

Börsnoterat fastighetsbolag 2 (B2) 

Bakgrund 

Företaget!är!ett!börsnoterat!fastighetsbolag!som!köper,!säljer!och!förvaltar!fastigheter.!Man!är,!
enligt! informanten,!en!ganska! liten!organisation!som!är!verksam!i!en!storstadsregion!och!dess!
kranskommuner.!Informanten!betonar!att!man!är!en!långsiktig!verksamhet!och!säger:!”Vi+bygger+
för+att+äga.”!

Informanten! har! en! teknisk! utbildning! i! grunden! och! en! bakgrund! inom! byggP! och!
fastighetsbranschen.! Han! har! jobbat! mycket! med! projektledning! och! är! i! nuläget! VD! för!
företaget.!

Energiarbete 

Informanten!säger!att!man!har!ett!väl!uttalat!energiarbete!på!företaget!och!förklarar:!”Vi+har+en+
bonusmodell+som+behandlar+ekonomi,+kundnöjdhet+och+energi.+(…)+Vi+är+väldigt+medvetna+om+vår+
energianvändning”.! Han! förklarar! att! ekonomin! motsvaras! av! det! levererade! resultatet,! att!
kundnöjdheten! undersöks!med! enkäter! och! att! energiförbrukningen! omfattar! uppvärmningen!
av! lägenheterna.!”Det+gäller+alltså+att+hålla+en+balans+så+ förbrukningen+är+ låg,+men+kunderna+är+
nöjda”.! Företaget! jobbar! mot! särskilda! energimål! och! ska! minska! energiförbrukningen! till! år!
2020,!men!är!inte!energiP!eller!miljöcertifierat!och!har!inget!särskilt!energiledningssystem.!

Energikostnader!är,!näst!efter!räntekostnader,!den!största!kostnadsposten!för!företaget,!och!är!
den! enskilt! största! driftkostnaden.! Informanten! förklarar:! ”Nummer+ ett+ är+ räntekostnader,+
nummer+ två+ är+ värmeenergi.+ Personal+ och+ annat+ är+ en+ väldigt+ liten+ del”.! Små! kostnader! är!
budgeterat,!och!informanten!beskriver:!”Förvaltaren+budgeterar+sånt+varje+år,+och+är+det+enskilda+
saker+som+måste+göras+så+görs+det.+(…)+Vissa+saker+måste+göras+mer+ofta,+andra+mer+sällan”.+!

Avslutningsvis!tillägger!informanten!att!företaget!även!är!aktivt!i!flertalet!projekt!där!det!ställs!
hårda!krav!på!företaget!som!byggherre,!att!man!ingått!samarbete!med!flertalet!andra!aktörer!för!
att!säkerställa! installation!av!smarta!system!i!husen,!att!man!vågar!provköra!ny!teknik!och!att!
man!är!aktiva!i!forskningssammanhang.!

Ja#

Energirådgivning*

Energistatistik*

Energianalys*

Energideklaration*

Utbildning*

Energieffektivisering*

Administrationsstöd!

Serviceavtal!

Nej*

EPC*

Drift*&*Underhåll*
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Kunder 

Kunderna! är!hyresgästerna,! personer! som!bor! i! storstadsregionen.!De!upplevs! inte! visa!något!
särskilt! intresse! för!energifrågor:!”De+ flesta+är+kanske+miljömedvetna,+men+det+handlar+mer+och+
lokalisering,+balkonger+och+pengar.+Fokus+är+väldigt+liten+när+det+gäller+miljöriktiga+val.+Det+ger+oss+
ingen+fördel.+I+och+med+att+det+är+en+bostadsbrist+vill+alla+bara+ha+en+bostad,+om+det+inte+hade+varit+
så+hade+det+nog+varit+en+skillnad.”!

Kunderna! motiveras! dock! till! ett! medvetet! energianvändande,! och! informanten! beskriver! att!
man! satsar! på! individuell! mätning! av! varmvatten:! ”I+ all+ nyproduktion+ sätts+ det+ in+
varmvattenmätare+ för+ individuell+ mätning.+ (…)+ Folk+ har+ väldigt+ olika+ beteendemönster+ och+
beteendet+brukar+gå+ner+en+20B30+procent+i+början,+sen+går+man+tillbaka+med+tiden”.!

Förändringsarbetet!kommuniceras!via!hemsidan,!där!kunderna!kan!logga!in!på!”mina!sidor”!och!
se!information!och!nyheter!för!sin!fastighet.!Bolaget!ger!även!ut!en!kundtidning,!där!många!av!
aktiviteterna!som!genomförs!presenteras.!

Kommunikationen! från! kunden! till! företaget! går! via! felanmälan! om! det! är! akut,! annars! via!
fastighetsskötaren.!!

Teknik och drift 

Fastighetsbeståndet! är! gammalt! och!man! har!många! gamla! kåkar!med! hög! energiförbrukning!
per! kvadratmeter.! ”Vi+ har+ allt+ från+ KBmärkta+ kåkar+ till+ nyproduktion”.! Tekniken! som! är!
installerad!är!dock!modern!i!samtliga!fastigheter,!och!”allt+sköts+via+en+driftcentral+där+vi+kan+ha+
tillsyn+av+driften”.! Informanten!beskriver!att!man!tack!vare!detta!system!har!möjlighet!att! följa!
förbrukningen! och! nyckelvärden! i! realtid,! och! säger:! ”Driftingenjörerna+ jobbar+ alltså+ proaktivt+
med+energifrågor.”!

Driften!sker!internt!och!det!är!ett!aktivt!val.!”Det+handlar+om+igenkänning.+Vi+värdesätter+social+
kompetens+och+att+man+vill+fronta+hyresgästerna.+Man+blir+bolagets+ansikte+utåt.”!

Kommunikationen!är!god!mellan!driftorganisationen!och!ledningen.!”Det+är+en+liten+organisation,+
vilket+innebär+att+jag+som+VD+har+en+god+kunskap.+Vi+har+flertalet+förvaltningsmöten+där+vi+kan+ta+
upp+saker.”!

Beslutsfattande 

Beslutsfattandet! ser! lite! olika! ut! beroende! på! hur! stor! investering! det! rör! sig! om,! och!
informanten!delar!in!det!i!stora!och!små!projekt.!

• Är!det!ett!stort!projekt,!på!över!5!miljoner!kronor,!då!fattar!styrelsen!beslutet.!Då!får!VD!
underlag!från!driftingenjören!som!han!sedan!lägger!fram!för!styrelsen.!

• Är!det!ett!mindre!projekt,!på!under!5!miljoner!kronor,!då!är!det!VD!som!fattar!beslutet.!
Flödet!går!då!oftast!från!driftingenjören!som!identifierar!en!åtgärd,!via!förvaltaren!som!
förmedlar!förslaget!till!VD.!

För! att! ett! projekt! ska! anses! genomförbart! måste! det! uppfylla! vissa! ekonomiska! krav:! ”Det+
viktigaste+är+avkastningen.+Men+man+måste+också+ fråga+ sig:+ Sänker+vi+driftkostnaderna?+Ökar+vi+
hyresintäkterna?+ Får+ vi+ sänkta+ underhålls+ eller+ reparationskostnader?”+När!man! räknar! på! det!
tittar!man!på!LCC!(”Vi+tänker+inte+bara+på+priset+utan+tar+också+med+faktorer+som+reservdelar+och+
livslängd”)!och!räknar!med!paybackPmetoden!(”Helst+ska+det+vara+under+5+år,+om+det+är+30+år+är+
det+ till+ exempel+ lite+ dåligt”).! Informanten! säger! även!att:! ”Många+gånger+är+ det+ svårt+ att+ räkna+
hem+ett+projekt,+men+det+kanske+måste+göras+ för+att+ vidmakthålla+byggnadens+ livslängd.+Då+kan+
man+ paketera+ det+ med+ något+ som+ ändå+ behöver+ göras,+ för+ då+ kan+ man+ passa+ på+ att+ förbättra+
kvalitén.+Gott+skick+betalar+sig+i+längden.+Det+är+en+högre+värdeökning+på+en+välskött+fastighet.”!

När!man!måste!prioritera!projekt!”ser+vi+vart+behoven+är+som+störst.+Då+får+förvaltaren+vara+med+
och+ förklara.+ Vi+ tar+ alltid+ de+ som+ är+ sämst+ först,+ och+ om+ det+ finns+många+ saker+ är+ det+ VD+ som+
bestämmer+ vad+ som+ är+ viktigast”.! Informanten! tillägger:! ”Om+ vi+ hade+ haft+ en+
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Fastighetsförvaltningschef+hade+denna+person+fattat+beslutet,+men+som+det+är+nu+ligger+det+på+mig+
[VD].”!

Några!risker! informanten!tror!att! företag! inom!fastighetsbranschen!kan!ställas! inför!är!räntan,!
att!verksamheten!är!trögrörlig!(”Som+en+oceanångare:+det+går+sakta+och+framåt”)!och!risken!för!
vakanser,!även!om!han!anser!den!risken!vara!väldigt!liten!i!nuläget.!

Energitjänster 

Informanten!svarade!att!samtliga!av!energitjänsterna!var!intressanta!och!förklarade!att!de!bara!
är!olika!medel!för!att!nå!energieffektiviseringar,!vilket!alltid!är!intressant.!Resultatet!illustreras!
av! Tabell! 27.! Som! man! kan! se! gavs! inte! heller! några! svar! gällande! de! bakomliggande!
anledningarna!till!detta!intresse.!
Tabell127.1B2:1Intresse1för1energitjänster1

Ja#

Energirådgivning*

Energistatistik*

Energianalys*

Energideklaration*

Administrationsstöd*

Utbildning*

Energieffektivisering*

EPC*

Serviceavtal*

Drift*&*Underhåll*

Fastighetsutvecklare 1 (FU1) 

Bakgrund 

Bolaget! jobbar!med! fastighetsutveckling! och!köper,! bygger! samt!utvecklar! och! säljer! bostäder!
som!ligger!”nära+staden+men+ändå+utanför,+i+urbana+miljöer.”!

Informanten!har!en!teknisk!bakgrund!och!har!jobbat!en!del!inom!bostadsutveckling.!Han!är!VD!
på!företaget!sedan!drygt!1,5!år!tillbaka!och!har!tagit!sig!an!uppdraget!att!utveckla!företaget!till!
en! större! aktör.! ”Första+året+ har+ det+ varit+ väldigt+ operativt,+men+ samtidigt+ är+ ledningen+ väldigt+
nära+verksamheten+just+nu.+(…)Vi+är+en+platt+organisation+så+kommunikationen+är+väldigt+bra.+(…)+
Jag+har+koll+på+allting+som+händer.+Men+så+kanske+det+inte+blir+i+framtiden+när+det+är+så+pass+många+
projekt+igång+att+man+inte+hinner+hålla+sig+uppdaterad+och+besöka+dem+lika+ofta.”!

Energiarbete 

Företaget! har! ett! uttalat! energiarbete! och! informanten! förklarar:! ”Vi+måste+ agera+ hållbart+ och+
vara+ miljövänliga.+ Vi+ strävar+ efter+ miljöcertifiering+ när+ vi+ bygger+ och+ våra+ hus+ har+ såna+ där+
speciella+ features+ som+FTX+och+ energisnåla+ vitvaror.+ (…)+Vi+ installerar+ produkter+ som+gör+ så+ att+
energikostnaden+ blir+ låg+ för+ föreningen.+ Man+ vill+ göra+ det+ kostnadseffektivt+ men+ samtidigt+
bibehålla+ individuell+komfortnivå.+Och+det+måste+vara+driftsäkert”.+Han!förklarar!att!man!har!en!
miljöpolicy,! där! olika! typer! av! energimål! ingår! (”Vi+ rekryterar+ även+ folk+ som+ jobbat+med+ såna+
frågeställningar+ tidigare”),! men! att! man! inte! är! certifierade! eller! har! något! särskilt!
energiledningssystem.!
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Informanten!medger! att! man! inte! är! så! medvetna! om! den! egna! energianvändningen! och! har!
ingen!koll!på!hur!stor!andel!av!de! totala!kostnaderna!som!motsvaras!av!energikostnader.!”Vid+
uppförandet+av+byggnader+är+det+såklart+att+det+går+energi,+men+vi+driftar+ju+inga+egna+fastigheter,+
så+där+går+det+noll”.!Man!är!inte!heller!ISOPcertifierade!och!har!inget!energiledningssystem.!

Kunder 

Kunderna!är!de!som!köper!bostadsrätterna!som!produceras.!Det!är!i!förstahand!små!lägenheter!
som!byggs,!så!unga!och!unga!par!är!målgruppen.!

Kunderna!visar!även!ett! intresse!för!energifrågorna.!”För+den+yngre+generationen+är+det+väldigt+
viktigt+ med+ hållbarhet.+ Men+ det+ handlar+ mer+ om+ hela+ hållbarhetsperspektivet+ än+ bara+
kilowattimmar.+ Man+ vill+ pendla+ och+ sopsortera.+ Såna+ saker”.! Trots! ett! visat! intresse! för!
energifrågor!lyfter!informanten!fram!den!andra!sidan!av!myntet:!”[Kunden]+är+inte+beredd+att+ge+
upp+komfort+eller+funktion+för+att+sänka+energiförbrukningen.”!

Det!energiarbete!som!genomförs!har!man!dock!inte!riktigt!lyckats!kommunicera!ut!till!kunden.!
”Vi+ har+ inte+ riktigt+ varit+ mogna+ för+ det,+ men+ det+ kommer+ i+ och+ med+ den+ nya+ hemsidan+ och+
årsrapporten.+ Det+ står+ lite+ i+ våra+ broschyrer+ också,+ men+ vi+ är+ inte+ helt+ där+ än”.! I! och! med! att!
lägenheterna!som!byggs!även!säljs!relativt!omgående!kan!man!inte!heller!motivera!kunden!till!
en!aktiv!energimedvetenhet.!”Jag+tror+att+det+bästa+för+att+ändra+[kundens]+beteende+är+genom+att+
visualisera,+till+exempel+med+en+display+i+dörren,+där+man+hela+tiden+ser+och+stör+sig+på+om+det+går+
dåligt.+Man+får+direkt+feedback.+Det+är+inget+vi+har+i+våra+hus+ännu+men+det+kanske+kommer.”!

Teknik och drift 

Fastigheterna! är! uteslutande! nybyggen! och! projektfastigheter! som! är! under! utveckling.! Det!
innebär!att!den!installerade!tekniken!är!väldigt!modern!(”Allt+är+ju+nytt”).!

Beslutsfattande 

”Det+ är+ projektledaren+ och+ konsulterna+ [inhyrda+ på+ entreprenad]+ som+ fastställer+ hur+ saker+ ska+
göras.+(…)+Vi+tänker+såhär:+har+vi+gjort+en+investering+så+ska+den+förvaltas+på+bästa+sätt.+Vi+lägger+
oss+inte+i+det+praktiska+så+mycket.”+

För!att!ett!projekt!ska!genomföras!måste!det!matcha!kriterierna!för!målgruppen!och!även!vara!
lönsamt.! ”Vi+ räknar+ redan+ i+ budgivningsfasen+ på+ intäkter+ och+ lönsamhet.+ Vi+ utreder+ vad+ det+
kommer+kosta+att+föra+upp+och+installera+och+så+vidare.”!

Några!risker!företaget!står!inför!gäller!exploatering!(”Vi+undviker+exploateringsrisken+genom+att+
köpa+ fastigheter+ och+ färdiga+ detaljplaner+ som+ redan+ fått+ godkänt”),! försäljning! (”Vi+ undviker+
försäljningsrisken+genom+att+vi+sätter+ut+lägenheterna+under+marknadspriset+och+på+så+vis+säljer+av+
allting+direkt”)!och!byggnation!(”Vi+undviker+risken+med+byggandet+genom+att+vi+delar+upp+risken+
per+entreprenad,+vilket+innebär+att+vi+bara+tar+risken+med+att+driva+alla+entreprenader+samtidigt”).!
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Energitjänster 

Intresset!för!energitjänsterna!sammanfattas!av!!

Tabell!28,!där!de!mest!intressanta!tjänsterna!är!placerade!högst!i!tabellen.!
Tabell128.1FU1:1Intresse1för1energitjänster1

Anledningar!till!att!energitjänsterna!sågs!som!intressanta:!

• Stärker!ekonomin!
• Ger!miljönytta!(man!tar!sitt!ansvar)!

Anledningar!till!att!energitjänsterna!inte!sågs!som!intressanta:!

• Finns!inget!behov!av!detta!i!nuläget,!men!kanske!i!framtiden!

!

 
!

 
!

Fastighetsutvecklare 2 (FU2) 

Bakgrund 

Företaget!bedriver!fastighetsutveckling!och!fokuserar!på!gamla!byggnader,!inte!nyproduktioner,!
i! stadsmiljö! (”Knepiga+ byggnader+ som+ behöver+ fixas+ är+ vår+ specialitet”).! Trots! att! man,! enligt!
informanten,! är! en! väldigt! liten! aktör! erbjuder!man! utvecklingsprojekt,! tjänster! och! lösningar!
som! kan! omfatta! alltifrån! ombyggnationer! och! uppgraderingar! till! hyresgästbyten! och!
lokalförmedling.! ”Vi+ har+ dessutom+ köpt,+ fixat+ till+ och+ sålt+ fastigheter.+ Vi+ har+ ägt+ relativt+mycket+
fastigheter+under+åren.”!

Informanten! är! VD! på! företaget! och! är! jurist! i! grunden.! Efter! att! ha! jobbat! på! ett!
förvaltningsbolag!ett!tag!startade!han!upp!företaget!tillsammans!med!en!kompis.!

Energiarbete 

Det!finns!inget!uttalat!energiarbete!men!”det+ingår+i+allt+man+gör.+Man+vill+att+det+ska+bli+så+bra+
som+möjligt+och+samtidigt+att+kostnadssidan+ska+motsvara+det+fastigheten+har+råd+med”.!Företaget!
arbetar! inte!mot!några! särskilda! energimål! eller!policys,! är! inte! ISOPcertifierade!och!har! inget!
energiledningssystem,!men!informanten!förklarar!att!”ibland+har+våra+uppdragsgivare+mål+som+vi+
ska+följa.”!

Informanten!menar!dock!att!man!är!medvetna!om!den!egna!energianvändningen!och!att!det!är!
den!största!enskilda!kostnadsposten!när!man!tittar!på!löpande!driften!av!fastigheterna.!Men!det!
är!inte!fokus!att!äga!fastigheter!utan!att!driva!utvecklingsprojekt.!

Små!kostnader!är!budgeterade!och!energieffektiv!utrustning! installeras!vanligtvis!när! ”det+når+
den+gräns+där+det+ inte+ lönar+sig+att+reparera+utan+måste+bytas+ut”,!eller!med!andra!ord!när!den!
tekniska! livslängden! tar!slut.! Informanten!betonar!att!det!är! jättesvårt!att!genomföra!åtgärder!
under!löpande!hyreskontrakt.!”Man+får+passa+på+mellan+hyresavtal.+Man+kan+förbereda+så+man+är+
redo+ att+ genomföra+ åtgärder+ när+ kontraktet+ löper+ ut”.! När! projekt! presenteras! så! ”föreslår+
installatörerna+inte+något+som+inte+är+bra+miljömässigt”.!Informanten!menar!dock!att!det!i!vissa!

Ja#

Energideklaration*

Administrationsstöd*

Energistatistik*

Energianalys*

Energirådgivning*

Nej*

Utbildning*

Energieffektivisering*

Drift*&*Underhåll*

EPC*

Serviceavtal*
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fall,!på!grund!av!särskilda!krav!och!regler,!inte!är!möjligt!att!välja!fritt!bland!olika!alternativ:!”Vi+
tänkte+ installera+ bergvärme+ i+ en+ fastighet,+ men+ det+ gick+ inte,+ vi+ fick+ inte+ borra.+ Det+ fanns+ inga+
andra+ alternativ+ som+ fjärrvärme,+ så+ då+ blev+ det+ elvärme.+ Men+ det+ fanns+ verkligen+ inget+ annat+
alternativ.”!

Kunder 

Kunderna! är! ”stora+ fastighetsbolag”! som! visar! ett! stort! intresse! för! energifrågor.! ”Alla+ är+
intresserade+av+att+få+en+så+bra+byggnad+som+möjligt+för+sina+kunder,+och+i+det+ingår+energifrågor”.!
Informanten!menar!att!kunderna!”gör+det+ för+att+ i+ slutändan+ få+en+så+bra+ekonomi+ i+ fastigheten+
som+möjligt.+Då+måste+det+vara+långsiktigt+och+inga+korta,+snåla+lösningar.”!

Teknik och drift 

Fastighetsbeståndet!är!gammalt!medan!den!installerade!tekniken!är!bra.!Alla!i!verksamheten!är!
insatta!i!det!som!görs!och!kommunikationen!är,!enligt!informanten,!bra!inom!företaget.!

Beslutsfattande 

”Det+är+samma+bedömning+oavsett+om+det+är+en+egen+eller+någon+annans+fastighet+vi+ska+besluta+
om”:+

1) Besiktiga:! Vad! behöver! göras?! Vilka! är! de! befintliga! installationerna?! Uppfylls! dagens!
krav?!(”Det+här+gör+vi+själva+eller+med+hjälp+av+specialister”)!

2) Beräkning:!”Entreprenören+räknar+på+det+och+ger+oss+prisförslag”!
3) Beslut:! ”Sen+ tas+det+ ett+beslut+av+oss+om+det+ ska+göras+eller+ inte,+ vilket+alternativ+ som+är+

bäst”!
4) Genomförande:!”Om+det+är+någon+annans+anläggning+ger+vi+ett+förslag+och+gör+detta+sedan+

i+samråd+med+fastighetsägaren,+annars+genomför+vi+det+direkt+själva”!

Projektens!prioritering!baserar!sig!på:!”å+ena+sidan+ekonomin,+å+andra+sidan+fördelarna+med+att+
genomföra+det.+Vi+vill+ofta+göra+mer+än+vad+vår+kund+vill.”!

När! det! kommer! till! risker! i! fastighetsbranschen,! i! storstadsmiljö,! säger! informanten:! ”Risken+
idag+är+det+finansiella+området,+som+jag+upplever+det.+Bankerna+är+inte+att+lita+på.+Praktiska+risker+
är+ däremot+ hanterbara,+ om+ man+ bara+ gör+ sin+ läxa”.! Han! trycker! dessutom! på! den! största!
generella! risken! inom! fastighetsbranschen! när! det! gäller! just! energifrågor! är! att! ”hyresgästen+
normalt+sett+betalar+ för+energin.+Det+gör+ i+ sin+ tur+att+det+ inte+är+någon+risk+ för+ fastighetsägaren,+
vilket+leder+till+att+man+inte+bryr+sig+om+energin.”!
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Energitjänster 

Intresset!för!energitjänsterna!sammanfattas!av!Tabell!29,!där!de!mest!intressanta!tjänsterna!är!
placerade!högst!i!tabellen.!

Tabell129.1FU2:1Intresse1för1energitjänster1

Anledningar!till!att!energitjänsterna!sågs!som!intressanta:!

• Stärker!ekonomin!
• Ger!miljönytta!(man!tar!sitt!ansvar)!
• Bra!ur!brandingsynpunkt!(stärker!varumärket)!
• Underlättar!det!egna!uppföljningsarbetet!
• Säkerställer!effektiv!drift!

Anledningar!till!att!energitjänsterna!inte!sågs!som!intressanta:!

• Finns!inget!behov!av!detta!i!nuläget,!men!kanske!i!framtiden!
• Utövar!redan!energitjänsten!själva!(internt)!
• Ej!ekonomiskt!lönsamt!

!

!

!

!

Institutionellt fastighetsbolag 1 (I1) 

Bakgrund 

Företaget!är!enligt!informanten!”väldigt+speciellt”.!Man!förvaltar!helt!enkelt!fastigheterna!åt!sitt!
kapitalförvaltande!moderbolag!som!investerat!flera!miljoner!av!sitt!kapital!i!fastigheter.!”Det+är+
ett+stort+företag+med+ett+stort+samhällsansvar”+förklarar!informanten.!”Målsättningen+är+att+vi+ska+
vara+långsiktiga,+stabila+och+trygga.+Vi+säljer+väldigt+sällan.”!

Informanten!själv! jobbar!som!energistrateg!på!företaget!och!ansvarar! för!allt! ifrån!certifiering,!
policyer! och! avtalsförhandling! till! kalkylering,! styrning! och! reglering.! Hon! har! en! teknisk!
bakgrund! och! har! jobbat! med! energiteknik! i! många! olika! roller.! ”Jag+ har+ en+ enorm+ bredd”!
förklarar! hon! och! tillägger! att! hon! dessutom! har! det! tekniska! och! praktiska! djupet! i! många!
avseenden.!

Energiarbete 

Informanten!svarar!med!ett!rungande!”Ja!”!på!frågan!om!företaget!har!ett!uttalat!energiarbete.!
”Det+finns+en+positiv+inställning+i+företaget+till+att+jobba+med+sånt+här.”!

Företaget! arbetar! mot! särskilda! energimål,! har! en! energipolicy! och! ett! energiledningssystem!
som! är! certifierat! enligt! ISO! 50001,! vilket! informanten! är! särskilt! stolt! över.! Hon! förklarar:!
”Allting+är+uppstyrt+–+det+handlar+om+ordning+och+reda.+(…)+Hela+grundtanken+handlar+om+att+det+
ska+vara+välskött,+och+däri+kommer+också+energifrågorna.+Det+handlar+mycket+om+miljö,+vi+har+det+
stora+ ansvaret+ för+ helheten.+ Det+ är+ en+ väldigt+ grundläggande+ tanke.+ Det+ är+ en+ väletablerad+
värdering+inom+företaget.”!

Utöver! detta! köper! man! enbart! in! grön! el! för! den! egna! förbrukningen! och! har! i! och! med!
avtalsförhandlingen! lyckats! ta! fram! ett! erbjudande! av!miljömärkt! el! till! alla! hyresgäster! utan!
extra!kostnad.!

Ja#

Energistatistik*

Energieffektivisering*

Energianalys*

Serviceavtal*

Drift*&*Underhåll*

Nej*

Energirådgivning!

Utbildning*

EPC*

Energideklaration*

Administrationsstöd*
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”Numera+är+ vi+ fullkomligt+makalöst+medvetna+om+vår+ energianvändning”! förklarar! informanten!
och!svarar!även!att!energikostnader!är!en!stor!kostnadspost.!
Små!kostnader!är!normalt!budgeterade!och!”annars+har+förvaltningschefen+en+extra+pott+just+för+
såna+tillfällen.+Viktiga+investeringar+som+kan+göras+ska+bara+göras!”+

När!det!kommer!till! tidsaspekten!är!det!den!tekniska! livslängden!som!avgör.! ”Jag+håller+på+att+
kika+på+hur+man+kan+göra+mindre+ombyggnation+på+kortare+tid+och+med+mindre+miljöbelastning.+Vi+

har+en+kille+som+ska+komma+hit+och+prata+om+det+faktiskt.”!

Kunder 

Kunderna!utgörs!av!personerna!som!bor!i!lägenheterna!och!de!kommersiella!lokalerna,!och!”de+
visar+ inte+ aktivt+ något+ intresse+ för+ energifrågor.+ Det+ finns+ ju+ självklart+ några,+ men+ det+ är+

undantag.”!
Trots!sitt!bristande!intresse!motiveras!kunderna!till!ett!medvetet!energianvändande,!dels!genom!
broschyrer!och!tecknande!av!gröna!hyresavtal,!där!de!själva!måste!vara!aktiva.!”Vi+ska+verka+för+
att+ våra+ hyresgäster+ är+ måna+ om+ miljön.+ Vi+ förmedlar+ energispartips+ och+ ett+ miljötänk”.! Trots!
detta!konstaterar! informanten!att! kunderna! inte!uppfattat! företagets!miljöarbete,! vilket!delvis!
synliggjorts!i!den!senaste!kundnöjdhetsundersökningen.!”Det+har+vi+misslyckats+med+tidigare,+och+
nu+är+det+full+fokus.+Vi+tänker+på+det+varje+dag!”!

Kommunikationen!som!går!åt!andra!hållet,! från!kunden!till! företaget,!är!dock!desto!bättre.!”De+
ska+ kontakta+ förvaltningen+ om+ de+ ser+ vissa+ saker.+ Det+ finns+ också+ en+ direktmail+ till+

energiledningsgruppen+som+alla+kan+använda.”!

Teknik och drift 

Fastighetsbeståndet! omfattar! allt! ifrån! 1700Ptalet! till! 2000Ptalet,! men! den! moderna! tekniken!
anser!informanten!inte!är!särskilt!bra.!”Det+beror+på+att+man+inte+förstått+det+här+än”,!säger!hon,!
men!tillägger!att!tekniken!självklart!varierar!en!del!mellan!de!olika!fastigheterna.!”Hursomhelst+
är+det+ytterst+lite+som+är+uppkopplat+i+nuläget.”!
Förvaltare!har!man!internt,!men!driften!av!fastigheterna!(den!tekniska!förvaltningen)!är!extern.!
”Vi+köper+in+all+drift,+men+vi+bjuder+in+dem+och+utbildar+dem.+De+ska+känna+till+vårt+sätt+att+arbeta.+

Det+ är+ ett+ ISOBkrav”.! För! att! säkerställa! en! god! kommunikation! har! man! möten! med!
driftorganisationen! en! gång! per! kvartal,! och! även! däremellan! anser! informanten! att!
kommunikationen!är!väldigt!bra!(”Vi+har+en+ganska+nära+kommunikation+faktiskt”).!

Beslutsfattande 

En! gång! per! år! beslutas! vilka! energiprojekt! som! ska! genomföras! och! ”det+ mesta+ ska+ ingå+ i+
budget”.!För!att!identifiera!åtgärder!”hyr+vi+in+en+konsult+som+arbetar+med+energiledning+och+får+i+
uppdrag+att+göra+energikartläggningar.+Det+är+de+som+håller+alla+möten+med+driften”.!Om!någon!
åtgärd!sedan!dyker!upp!under!året,!”det+kan+vara+haveri+eller+något+annat+som+måste+genomföras,+
då+har+förvaltningschefen+en+extra+pott+som+man+kan+hämta+pengar+från.”1

När!det! kommer! till! avgörande!kriterier! förklarar! informanten! att! ”Det+ kan+handla+ om+väldigt+
mycket.+Vi+är+inte+ett+affärsdrivande+företag+som+ska+gå+med+vinst+till+varje+krona.+Vi+vill+ha+säkra+

investeringar,+ inga+ chansningar”.! Hon! säger! att! de! inte! har! några! större! problem! med! att!
prioritera! och! väga! olika! projekt!mot! varandra! och! sammanfattar:! ”Vi+ köper+ allt+ kontant.+ Det+
finns+pengar+att+investera,+så+man+behöver+inte+låna+eller+tänka+på+ränta.”!
Investeringskalkylen!som!används!är!paybackmetoden,!och!payofftiden!är!också!avgörande!för!
hur!högt!upp!beslutet!måste!fattas.!”Om+investeringen+har+en+payofftid+på+mindre+än+ett+år+då+gör+
man+ den+ idag,+ då+ kan+ jag+ besluta+ på+ stående+ fot.+ Men+ jag+ sitter+ inte+ på+ budgeten,+ den+ är+ det+

förvaltarna+som+har.+Är+payofftiden+ett+till+tre+år+går+det+högre+upp,+till+förvaltningschefen,+och+är+

den+på+tre+till+fem+år+involveras+oftast+ledningsgruppen.”!
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Informanten!ser!inte!att!företaget!ställs!inför!några!större!risker.!”Vi+är+väldigt+noga+när+vi+köper+
fastigheter+att+de+ska+vara+strategiskt+utvalda+och+placerade.+Vi+har+inte+så+mycket+risker,+vi+är+inte+
riskbenägna.+Vi+har+faktiskt+väldigt+liten+risk.”!

Energitjänster 

Intresset!för!energitjänsterna!sammanfattas!av!Tabell!30,!där!de!mest!intressanta!tjänsterna!är!
placerade!högst!i!tabellen.!

Tabell130.1I1:1Intresse1för1energitjänster1

Anledningar!till!att!energitjänsterna!sågs!som!intressanta:!

• Stärker!ekonomin!
• Ger!miljönytta!(man!tar!sitt!ansvar)!
• Bra!ur!brandingsynpunkt!(stärker!varumärket)!
• Säkerställer!energimedvetenhet!inom!företaget!
• Underlättar!det!egna!uppföljningsarbetet!
• Säkerställer!effektiv!drift!

Anledningar!till!att!energitjänsterna!inte!sågs!som!intressanta:!

• Finns!inget!behov!av!detta!i!nuläget,!men!kanske!i!framtiden!
!

 

 

Institutionellt fastighetsbolag 2 (I2) 

Bakgrund 

Företaget!är!ett!stort,!institutionellt!fastighetsbolag!som!äger,!förvaltar!och!utvecklar!fastigheter!
i!och!kring!stadscentrum.!Fokus!ligger!på!långsiktighet!men!”tanken+är+ändå+att+vi+ska+få+så+bra+
avkastning+ som+ möjligt”.! Företaget! har! få,! men! stora,! fastigheter! som! inhyser! kontorsP! och!
handelslokaler.!Informanten!förklarar!att!engagemanget!för!energifrågor!inom!företaget!är!bra.!

Informanten!är!energistrateg!på! företaget!och! jobbar!med!energiP!och!miljöfrågor.!Han!har!en!
teknisk!bakgrund!och!har! tidigare!erfarenhet! från! fastighetsbranschen!som!både!drifttekniker,!
teknisk!chef!och!fastighetschef.!Han!säger!själv:!”Miljöfrågan+ligger+mig+väldigt+varmt+om+hjärtat,+
och+fördelen+är+att+jag+jobbat+med+det+praktiskt.+Jag+har+en+bred+kompetens.+Jag+har+alltid+jobbat+
med+energin,+på+ett+eller+annat+sätt.”!

Energiarbete 

Företaget!har!ett!uttalat!energiarbete!och!informanten!ställer!en!retorisk!fråga:!”Varför?+Det+är+
för+den+yngre+generationen+vi+gör+det+här.+ Jag+har+ ju+barn+och+vill+gärna+att+de+ ska+ leva+och+må+
bra”.!Han!visar!mig!en!bild!på!fyra! jordklot!och!säger!”Det+här+tycker+ jag+är+viktigt.+Vi+svenskar+
lever+ inte+ långsiktigt+ hållbart.+ Skulle+ alla+ leva+ som+ vi+ skulle+ det+ behövas+ flera+ jordklot+ med+
resurser.”! Han! poängterar! att! energiarbetet! ”är+ väldigt+ lönsamt+ också.+ Vi+ har+ även+ ökat+
marknadsvärdet,+så+det+är+inte+bara+kostnader!”!

Informanten! förklarar! att!man! jobbar! aktivt!med! energiP! och!miljöfrågor,! inte!minst! inom! de!
etablerade!beslutsforum!som!företagets!styrgrupp!och!energigrupp!innebär.!”Vi+har+en+styrgrupp+
som+ är+ ett+ beslutsforum+ där+man+ har+ styrgruppsmöten,+ som+ involverar+ ledningsgruppen+ för+ att+
säkerställa+förankring.+(…)+Vår+energigrupp+som+är+ett+beslutsforum+innan+styrgruppen+på+ett+sätt.+

Ja#

Energieffektivisering*

Energianalys*

Drift*&*Underhåll*

Energistatistik*

Utbildning*

EPC*

Serviceavtal*

Nej#

Energideklaration*

Administrationsstöd*

Energirådgivning*
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Där+har+vi+månadsmöten+ som+ involverar+den+ tekniska+ förvaltningen+också.+Det+gäller+att+ få+med+

alla,+och+jag+tror+verkligen+att+den+stora+utmaningen+är+att+få+med+hela+verksamheten.+Det+är+inget+

enmansarbete+direkt.+Det+är+nog+den+största+utmaningen.”+

För!ett!par!år!sedan!togs!dessutom!en!energipolicy!fram,!där!man!aktivt!jobbar!med!att!reducera!
energiförbrukningen!utan!att!påverka!kundnöjdheten,!utöka!andelen!gröna!hyresavtal!samt!öka!
andelen! miljöklassade! byggnader.! ”Förr+ höftade+ vi+ mycket+ men+ nu+ tar+ vi+ fram+ underlag+ som+
statistik+och+börBvärden+som+vi+lyfter+fram+när+vi+har+möten+med+tekniska+förvaltningen.+Där+sätts+

målen+ och+ besluten+ tas+ och+ det+ följs+ sedan+ upp+ kvartalsvis”.! Detta! innebär! att!man,! i! praktiken,!
satsar!mycket! tid!och!pengar!på!att!göra!energikartläggningar,!mäta!energianvändningen!(”att+
mäta+är+att+veta”),!göra!energikontroller,!aktivt! jobba!med!uppföljning!och!energiledning!samt!
utbilda! och! engagera! fastighetsteknikerna! (genom! internutbildningar).! Informanten! trycker,!
återigen,!på!punkten!om!att! ”medarbetarnas+ engagemang+är+allt”.!Vidare!köper!man!enbart! in!
grön!el!och!klimatkompenserar!för!fjärrvärmen.!

Företaget! har! ett! miljöledningssystem! där! vissa! energifrågor! ingår! (ISO! 14001)! men! inget!
certifierat!energiledningssystem.!”Alla+våra+processer+är+baserade+på+[ISO]+50001+men+vi+är+inte+
certifierade+ännu.+Men+vi+kunde+lika+gärna+ha+varit+först!”!

Energikostnaderna! står! för! en!mycket! stor! andel! av! företagets! kostnader! och!medvetenheten!
internt!är!hög.!”Vi+är+ jättemedvetna.+Vi+har+ informationsmöten+där+vi+tar+upp+det+här+för+alla.+Vi+
ligger+ kanske+ inte+ först,+ men+ vi+ ligger+ väldigt+ långt+ framme”,! han! blinkar! lite! skämtsamt! och!
tillägger!“man+måste+vara+ödmjuk+också.”!

Små!kostnader!budgeteras,!men!”sen+kan+det+dyka+upp+ett+case+som+är+ lönsamt+och+om+det+ inte+
finns+ svårigheter+ så+ kan+ man+ kanske+ genomföra+ det+ ändå”.! Energieffektiviseringar! genomförs!
kontinuerligt,!men!”om+hyresgästen+står+för+energikostnaden+är+det+dock+inte+lönsamt+för+oss+att+
göra+åtgärder.”!

Kunder 

Informanten!förklarar!att!kunderna!visar!intresse!för!energifrågorna!och!säger!att!”de+som+visar+
störst+intresse+är+myndigheterna+som+har+krav+internt,+de+är+mest+på+och+har+det+högst+på+agendan.!
(…)+Generellt+har+det+[intresset]+blivit+bättre.”+

Kunderna! motiveras! dessutom! till! ett! medvetet! energianvändande,! dels! genom! kundportalen!
som!ingår! i!de!gröna!hyresavtalen,!även!om!informanten!sen!tillägger!att!deras!respons!är! lite!
olika:!”Ja,+eller+det+är+både+och.+Vi+vill+ju+att+de+[kunderna]+ska+tumma+på+inställningarna+och+sänka+
värmen,+ kylan+ och+ ventilationen.+ Men+ det+ handlar+ om+ pengar.+ Money+ talks,+ och+ deras+ fråga+ är+

’What’s+in+it+for+us?’+(…)+Men+man+måste+ändå+göra+en+bra+sak+för+miljön.+Det+beror+alltså+helt+på+

engagemanget.”!

Teknik och drift 

Fastighetsbeståndet! är! ”varierande,+ från+ 70Btalet+ och+ framåt”.! Det! installerade! tekniken! är!
modern.!

Fastigheterna! driftas! internt,! och! informanten! förklarar:! ”Jag+ har+ jobbat+med+ båda+ [intern+ och+
extern+ driftorganisation]+ och+ jag+ föredrar+ internt+ för+ du+ får+ in+ företagskulturen+ mer”.! Han!
förklarar! att! kommunikationen!mellan! driftorganisationen! och! ledningen! är! bra! och! säger! att!
det!har!mycket!att! göra!med!att!det! ligger! internt:! ”Därför+ förespråkar+ jag+ internt,+ och+det+blir+
inte+heller+en+’vi+och+dom’Bkänsla.”!

Beslutsfattande 

Beslutsprocessen!ser,!enligt!informanten,!ut!som!följer:!!

• Mål! (utgångspunkten)! !! Handlingsplan! (tas! fram! tillsammans! med! de! tekniska!
förvaltarna)!!! Implementering! (genomförs! av!de! tekniska! förvaltarna)!!!Uppföljning!
(för!att!jämföra!med!målen).!
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Han!beskriver!att!det!”finns+en+internprocess,+och+vi+har+ett+rådande+organ,+men+vi+måste+få+med+
hela+engagemanget.+Därför+får+den+tekniska+förvaltaren+vara+med+och+bestämma.+(…)+Vi+tar+fram+

en+handlingsplan+som+man+ lägger+upp+en+smart+ tidsplan+ för,+ så+man+mäktar+med+ lagom+mycket.+

Annars+ finns+ det+ en+ stor+ risk+ att+ man+ lägger+ ribban+ för+ högt+ och+ sen+ inte+ mäktar+ med”.! Han!
förklarar!att!det!är!viktigt! att! engagemanget!är! förankrat!hela!vägen!ner!genom!hierarkin!och!
säger!flera!gånger!att!”engagemanget+är+allt!”1
När!det!kommer!till!beräkningar!använder!man!sig!av!egna!beräkningssätt!som!innefattar!bland!
annat!paybackPmetoden!och!internräntemetoden.!Informanten!förklarar:!”Vi+tittar+på+payoff+och+
sånt,+det+gör+vi.+Vi+lägger+in+allt,+kalkylräntor+och+så+vidare,+och+om+internräntan+är+högre+är+den+

lönsam”.+Han!säger!att!man!ser!det!ur!ett!LCCPperspektiv,!men!att!man!har!sina!egna!räknesätt!
inom! företaget.! Till! skillnad! från! många! andra! fastighetsbolag! klumpar! man! dock! inte! ihop!
åtgärder! till! större!paket,! enligt! informanten,! som! fortsätter:! ”SWOTBanalyser+ gör+ vi+ också.+Det+
brukar+jag+göra.+Det+är+ett+sätt+för+mig+att+lägga+över+ansvaret+på+någon+annan+genom+att+jag+får+

in+fler+ögon.+Man+vill+inte+bli+av+med+jobbet,+så+ju+fler+som+är+med+och+godkänner+desto+bättre.”!
Några!branschspecifika!risker!som!informanten!ser!är:!

• Externa!faktorer!(”Konjunkturer+och+marknad+och+sånt”)+
• Obeprövad!teknik!(”Är+det+man+investerar+i+bra+eller+negativt+i+framtiden?”)!
• Ansvar!(”Nån+måste+äga+frågan!+Man+måste+dessutom+ha+en+nivå+där+man+mäktar+med,+för+

det+ska+inte+bara+bli+en+hyllvärmare,+något+som+landar+i+en+pärm.+Man+måste+ansvara+från+

ax+till+limpa.”)!

Energitjänster 

Intresset!för!energitjänsterna!sammanfattas!av!Tabell!31,!där!de!mest!intressanta!tjänsterna!är!
placerade!högst!i!tabellen.!
Tabell131.1I2:1Intresse1för1energitjänster1

Anledningar!till!att!energitjänsterna!sågs!som!intressanta:!
• Stärker!ekonomin!
• Ger!miljönytta!(man!tar!sitt!ansvar)!
• Bra!ur!brandingsynpunkt!(stärker!varumärket)!
• Säkerställer!energimedvetenhet!inom!företaget!
• Underlättar!det!egna!uppföljningsarbetet!
• Säkerställer!effektiv!drift!

Anledningar!till!att!energitjänsterna!inte!sågs!som!intressanta:!
• Vill!hålla!kompetensen!inom!företaget!!
(ser!outsourcing!som!en!risk)!

 

 

Institutionellt fastighetsbolag 3 (I3) 

Bakgrund 

Företaget! är! ett! institutionellt! fastighetsbolag! som! förvaltar! fastigheter! som! det!
kapitalförvaltande!moderbolaget!har!investerat!i.!Bolaget!fokuserar!på!fastigheter!i!tillväxtorter,!
inhyser! många! olika! typer! av! verksamheter,! däribland! kontor! och! bostäder,! och! har! långa!

Ja#

Energianalys!

Energirådgivning*

Energieffektivisering!

Utbildning!

Nej#

Energistatistik!

Energideklaration!

Serviceavtal!

Administrationsstöd*

Drift*&*Underhåll*

EPC*
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hyreskontrakt!för!att!minska!risken.!Informanten!förklarar!att!man!inte!bygger!så!mycket!nytt,!
men!har!en!del!utvecklingsprojekt!på!gång.!

Informanten!är!Teknisk!Chef!på!bolaget,!och!säger!att!han!jobbar!mycket!med!energifrågor.!Han!
har!en!teknisk!bakgrund!och!har!jobbat!som!drifttekniker,!förvaltare!och!alltmer!inriktat!sig!mot!
energifrågor.! Han! betonar! den! tekniska! bakgrunden! och! förklarar:! ”Jag+ kan+ göra+ handsBon+
grejer.”!

Energiarbete 

”Det+ är+ en+ ganska+ stor+ fokus+ i+ företaget+ på+ energi+ och+ miljö+ just+ nu”! säger! informanten! och!
fortsätter:!”Det+är+sanktionerat+från+styrelsen.+Vi+har+ett+uttalat+energiarbete+som+alla+ska+känna+
till+på+ företaget,+men+kanske+ inte+ i+detalj”.+Han! förklarar+dessutom!att! fokus! inte!alltid! legat!på!
energifrågor,! utan! att! det! är! relativt! nytt! inom! företaget:! ”I+ början+ fick+många+andra+ saker+ stå+
undan+för+det+där,+bland+annat+energifrågor,+men+sen+[för+ett+tag+sedan]+skedde+ett+VDBbyte+och+då+
gick+företaget+in+i+en+ny+fas+där+vi+började+ägna+oss+mer+åt+förvaltning,+och+där+energifrågorna+kom+
in+i+bilden.”+

Informanten! förklarar! att!man! nu! jobbar! aktivt!mot! energimålsättningar,! som! till! exempel! att!
minska!energiförbrukningen!till!år!2020,!och!han!fastställer!att!”vi+har+gjort+ett+gediget+arbete+för+
att+nå+hit.+Det+går+inte+att+äta+elefanten+hel,+man+måste+dela+upp+arbetet+i+mindre+bitar+och+jobba+
kontinuerligt”.!Han!beskriver!också!hur!det!blir!svårare!och!svårare!att!hitta!åtgärder,!ju!längre!
närmre! man! kommer! målet.! Det! handlar! inte! heller! enbart! om! att! spara! energi,! tillägger!
informanten!och!säger:+”Det+är+lätt+att+spara+energi,+det+är+bara+stänga+av+allt.+MEN+det+ska+inte+
ge+avkall+på+det+vi+ska+leverera+hyresgästerna.”!

För! att! lyckas! sänka! energiförbrukningen! beskriver! informanten! att! man! jobbar! mot! flera!
mindre! delmål! där! man! tittar! på! elförbrukningen! (i! form! av! belysning! och! ventilation),!
värmesystemen!och!kylan.!Han!beskriver!att!man!tagit! fram!specifika!mål!som!är!av!betydelse!
för!företaget,!och!säger!att!det!rör!sig!om!att!kontrollera!driftparametrar,!driftanpassa!systemen,!
se!över!möjligheter!till!värmeåtervinning!och!granska!den!installerade!belysningen.!”Vi+studerar+
dessutom+alltid+möjligheter+till+alternativa+försörjningsformer+när+vi+ska+installera+något+nytt,+och+
vi+gör+det+ur+ett+LCCBperspektiv”+säger!informanten!och!förklarar!att!”vi+tittar+på+det+för+att+ha+ett+
svar,+främst+för+oss+själva,+men+också+för+andra+som+frågar+varför+vi+gjort+på+ett+visst+sätt,+och+då+
har+vi+alltid+ett+svar+att+ge.”!

Informanten!berättar!att!man!jobbar!med!att!ta!fram!en!energiplan!för!varje!anläggning!där!man!
kartlägger!hur!mycket!och!till!vad!energin!används!och!jämför!detta!mot!börPvärden.!”Det+är+för+
att+kunna+jämföra,+för+hur+ska+man+annars+veta+hur+man+ligger+till?+Det+är+som+en+bil+som+ska+dra+
en+halv+liter+milen+men+drar+en+liter+milen,+då+får+man+fråga+sig+varför+den+gör+det”.!Han!förklarar!
att!man! i!och!med!denna!energiplan!även!beräknar!och!rangordnar!potentiella!energieffektiva!
åtgärder! efter! lönsamhet.! Ibland! behöver! man! ta! in! konsulthjälp! utifrån! för! att! genomföra!
energikartläggningarna,!men!de!ska!alla!ha!samma!format!när!de!redovisas.!”Vi+har+en+mall+som+
alla+ska+följa”+säger!informanten.!

Utöver! detta! har! företaget! flera!miljöklassade! utvecklingsprojekt! på! gång.! ”Vi+ är+ en+ långsiktig+
förvaltare.+(…)+Vi+måste+ha+långsiktigt+hållbara+lösningar,+för+vi+bygger+för+att+äga+och+förvalta+för+
en+lång+tid+framåt.+Vi+bygger+inte+bara+och+kränger,+vi+jobbar+långsiktigt”!säger!informanten!och!
tillägger!att!anledningen!till!att!man!jobbar!aktivt!med!energifrågan!är!mixad.!Det!är!både!krav!
från!politiken!som!ligger!till!grund!för!arbetet,!men!också!den!ekonomiska!aspekten!och!att!man!
vill!ta!sitt!ansvar.!”Fastigheter+står+för+en+väldigt+stor+andel+av+energiförbrukningen+i+världen+och+
mycket+av+det+är+sånt+som+drifttekniker+kan+påverka.+Och+vi+måste+ta+vårt+ansvar.+Problematiken+
ligger+bara+i+att+hitta+bra+drifttekniker.”!

Företaget!är! inte!ISOPcertifierade,!men!skulle!enligt! informanten!lika!gärna!kunna!vara!det:!”Vi+
följer+faktiskt+ISO+50001,+men+vi+är+inte+certifierade.”+
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Informanten!förklarar!att!medvetenheten!gällande!den!egna!energianvändningen!är!hög!och!att!
energikostnader!står!för!”en+mycket+stor+andel,+säkert+över+50+procent+av+driftkostnaderna”.!

Små!kostnader!är!budgeterade!och!informanten!säger:!”Mindre+åtgärder+rullar+på+oavsett+vad.”+

Energieffektiviseringsarbetet! genomförs!mestadels! kontinuerligt,!men! som! informanten! säger:!
”Det+varierar+lite.+Kräver+det+mer+omfattande+ingrepp+kanske+man+måste+göra+det+i+samband+med+
en+utflytt,+men+annars+kan+vi+göra+det+ganska+direkt.+Om+det+är+ett+långt+hyreskontrakt+då+planerar+
man+in+hur+man+ska+göra+trots+en+befintlig+hyresgäst.”!

Kunder 

Företagets! kunder! motsvaras! av! ”en+ bred+ mix”.! På! frågan! om! de! visar! något! intresse! för!
energifrågor!svarar!informanten:!”Ja,+eller+det+är+lite+olika.!Vissa+vill+ha+saker+redovisade+som+till+
exempel+de+som+redan+har+miljöklassningssystem+och+såna+som+ändå+är+intresserade,+sen+finns+det+
dom+som+skiter+fullständigt+i+det.+De+har+ett+helt+annat+fokus.”+

Kunderna! motiveras! till! ett! medvetet! energianvändande,! främst! genom! gröna! hyresavtal;! ”Vi+
försöker+uppmana+alla+hyresgäster+att+teckna+gröna+hyresavtal,+och+där+ingår+det+att+man+tittar+på+
energifrågan”.+Anledningen!att!man!gör!detta!säger!informanten!är!”en+kombination+av+ekonomi+
och+varumärkesbyggande.+Man+kan+inte+alltid+lägga+på+nåt+på+hyran+men+det+kanske+är+på+väg+att+
bli+en+ förutsättning.+Hållbarhet+kommer+att+efterfrågas,+så+det+är+ett+sätt+att+säkerställa+att+man+
hyr+ut+i+framtiden.”+

Förändringsarbete!kommuniceras! ”delvis”+enligt! informanten,! som!säger:! ”I+ och+med+att+ gröna+
hyresavtal+tecknas+lyfts+frågan+och+det+ingår+att+vi+ska+redovisa+energiB+och+miljöarbetet.+Man+kan+
även+se+vissa+uppdateringar+på+hemsidan.”+

Kommunikationen!från!kunden!till!företaget!går!via!felanmälan!eller!fastighetsskötaren.!

Teknik och drift 

Fastighetsbeståndet!har! en! ”jättespridning”! när!det! gäller! åldersfördelningen.!Överlag! sträcker!
det!sig!”från+1900Btal+och+framåt”.+Den!installerade!tekniken!är!varierande!och!”mest+eftersatt+ i+
bostäderna,+annars+är+den+modern.”!

Driften! ligger! internt! för! alla! verksamheter! utom! bostäderna,! där! driftpersonalen! hyrs! in!
externt.!Informanten!förklarar!att!man!tog!ett!strategiskt!beslut!att!ta!in!driften!för!ett!antal!år!
sedan:! ”Då+ bestämde+man+ sig+ för+ att+ ta+ tillbaka+ den+ tekniska+ och+ ekonomiska+ förvaltningen.+ Vi+
behövde+få+ordning+på+kåkarna+och+få+grepp+om+de+olika+projekten.”+

Kommunikationen!mellan!drift!och!ledning!är!bra.!Informanten!förklarar:!”Vi+är+en+ganska+platt+
organisation,+och+vi+har+en+mellanchef+som+är+länken+mellan+driften+och+ledningen.”!

Beslutsfattande 

Beslutsprocessen!beskriver!informanten!som!följer:!Energikartläggning!(genomförs!internt!eller!
av!externa!konsulter)!!!Energiplan!(fastställs!internt!av!förvaltningen)!!!Budgetering!(görs!av!
förvaltningen!eller!fastighetschefen).!

Om! summan! för! ett! projekt! överstiger! 100!miljoner! involveras! ledningsgruppen.! ”Men+ det+ är+
mest+omfattande+renoveringsprojekt.+Det+är+få+saker+som+är+så+stora.”+

För!att!ett!projekt!ska!genomföras!ska!det!vara!lönsamt.!Informanten!förklarar:!”Vi+kan+inte+göra+
saker+som+inte+är+lönsamma+för+oss.+(…)+Det+ska+dessutom+vara+underbyggt+varför+vi+tycker+att+det+
är+en+lönsam+åtgärd”.!När!man!räknar!på!det!använder!man!sig!av!en!LCCPkalkyl!och!en!modell!
baserad!på! internräntemetoden!där!man!först!utreder!enskilda!åtgärder,!sedan!paketerar!dem!
och!sen!ska!åtgärdspaketet!ha!en!avkastning!på!7!procent!för!att!vara!lönsamt.!”Med+draghjälp+
av+de+lönsamma+åtgärderna+lyckas+vi+även+få+med+de+åtgärder+som+inte+är+lika+lönsamma.”+
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Några!risker!som!informanten!ser! inom!branschen!är!”om+man+hamnar+ i+ett+ läge+där+man+ inte+
kan+locka+till+sig+hyresgäster,+då+är+man+ute.+Man+får+inte+glömma+att+vi+är+till+för+våra+hyresgäster,+
hyresgästerna+är+ inte+ till+ för+oss”.! En!annan! risk! säger!han!är!en!brandingfråga.! ”Om+man+bara+
säger+men+inte+gör+är+det+illa.+Det+är+nog+något+många+bör+tänka+på.”!

Energitjänster 

Intresset!för!energitjänsterna!sammanfattas!av!Tabell!32,!där!de!mest!intressanta!tjänsterna!är!
placerade!högst!i!tabellen.!

Tabell132.1I3:1Intresse1för1energitjänster1

Anledningar!till!att!energitjänsterna!sågs!som!intressanta:!

• Ger!miljönytta!(man!tar!sitt!ansvar)!
• Säkerställer!energimedvetenhet!inom!företaget!

Anledningar!till!att!energitjänsterna!inte!sågs!som!intressanta:!

• Finns!inget!behov!av!detta!i!nuläget,!men!kanske!i!framtiden!
• Vill!hålla!kompetensen!inom!företaget!!
(ser!outsourcing!som!en!risk)!

 
!

!

!

!

Kapitalförvaltande fastighetsbolag 1 (KF1) 

Bakgrund 

Företaget! är! en! internationell! kapitalförvaltare! som! placerar! en! del! av! kapitalförvaltningen! i!
fastigheter,!med!fokus!på!storstadsregioner.!

Informanten! är! teknisk! chef! på! företaget! och! har! en! teknisk! bakgrund! samt! en! mångårig!
erfarenhet!från!fastighetsbranschen.!

Energiarbete 

Företaget! har! inget! uttalat! energiarbete,! är! inte! ISOPcertifierade! och! har! inget!
energiledningssystem.!Informanten!förklarar:!”Money+talks,+så+är+det+i+den+här+världen.+Vi+är+här+
för+att+ tjäna+pengar.+Vi+ska+ förvalta+och+ förränta+kapital,+ sen+ får+du+energibesparingar+på+köpet.+
Det+är+en+bra+bieffekt”.!Han!fortsätter:!”Sen+finns+det+ju+nio+och+en+halv+verkligheter.+Det+ser+ut+som+
det+gör+för+att+vi+har+de+kunder+vi+har.+Allmännyttan+har+till+exempel+ett+helt+annat+uppdrag+och+är+
långsiktigare”.! Informanten! beskriver! att! fonderna! har! en! kort! livslängd! (”de+ existerar+ kanske+
bara+i+7+år”),!vilket!ger!en!någorlunda!kortsiktig!horisont.!

Energikostnaderna!utgör!”en+stor+kostnadspost”+och!informanten!konstaterar:!”Vi+är+smärtsamt+
medvetna+ om+ vår+ energianvändning.+ Bara+mängden+ el+ som+ vi+ köper+ in+ för+ alla+ våra+ kunder+ är+
extrem.+Vi+skulle+säkert+behöva+en+reaktor+i+Oskarshamn+för+att+täcka+elbehovet.”+!

Små! kostnader! budgeteras,! och! informanten! förklarar! att! det! ligger! på! driftorganisationen! att!
sköta! småsakerna.! Han! tillägger! att! även! energieffektiviseringsarbetet! ligger! på!
driftorganisationen,!och!att!man!satsar!mycket!på!att!driftoptimera.!”Vi+har+ inte+resurser+själva+
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att+gå+in+och+göra+nåt,+utan+vi+litar+på+driftaren.+(…)+Vi+har+nästan+inte+investerat+i+någon+ny+teknik,+
men+vi+driftoptimerar+systemen+hela+tiden.”!!

Vidare!konstaterar!informanten:!”Med+tanke+på+att+energi+var+så+billigt+förut+är+nästan+alla+gamla+
system+är+överdimensionerade.+Privatiseringens+fördel+är+att+folk+börjat+titta+på+energifrågan.”!

Kunder 

Företagets!kunder!är!”olika+ fonder+med+ lite+olika+ inriktning,+plus+enskilda+större+kunder+ som+till+
exempel+ banker”.! Kunderna,! beskriver! informanten,! är! kapitalintensiva! och! visar! inte! något!
intresse! för! energifrågor;! ”Det+ här+ är+ bara+ investerare.+ Det+ är+ bara+ pengar”.+Han!beskriver! att!
pengafrågan!är!så!pass!viktig!att! företaget!”har+ lämnat+tillbaka+uppdrag+där+ägarna+ inte+skjutit+
till+det+som+krävs+för+en+god+förvaltning.”+

Trots!detta!motiveras!kunderna!delvis!till!ett!medvetet!energianvändande.!”Jo+men+vi+redovisar+
en+del,+det+gör+vi,+men+det+är+en+spot+i+Mississippi+jämfört+med+vad+investerarna+kan+göra+genom+att+
pilla+lite+med+räntan.”!

Kommunikationen!från!företaget!till!kunden!är,!enligt!informanten,!bra.!”Kommunikationen+går+
helt+från+oss+till+dem.+Vi+arbetar+ju+med+institutioner,+vi+har+fullt+ansvar+att+rapportera+det+vi+gör+
och+ge+dem+information”.!Hur!den!omvända!kommunikationen!ser!ut!är!lite!oklar.!

Teknik och drift 

Fastighetsbeståndets!ålder!är!”mixad”!och!informanten!förklarar:!”Vi+har+allt+ från+slott+till+koja.+
Från+ sekelskiftet+ till+ nybyggda+ kåkar”.! Även! tekniken! som! är! installerad! är! varierande,! och!
informanten!säger!att!”precis+som+med+kåkarna+har+vi+allt+från+jättegammalt+till+jättenytt.”!

Driften! ligger! externt! och! informanten! beskriver:! ”Vi+ köper+ in+ all+ drift,+ vi+ har+ ingen+
fastighetsskötsel+själva.+[Företaget]+är+tillgångsförvaltare.+(…)+Vi+har+visserligen+förvaltningen+kvar+
men+vi+köper+in+driften”.+Han!förklarar!att!den!interna!kommunikationen!är!bra.+”Numera+är+vårt+
samarbete+med+[den+externa]+driftorganisationen+väldigt+bra.+Vi+har+gått+igenom+ett+stålbad+som+vi+
omförhandlade,+men+nu+är+det+jättebra.+(…)+Den+nya+driftaren+tjänade+in+sig+själv+på+mindre+än+ett+
år.”!

Beslutsfattande 

När! det! kommer! till! energieffektiviseringsarbetet! är! det! ”driftorganisationen+ tillsammans+med+
den+tekniska+förvaltaren+som+bestämmer,+och+det+är+inte+bara+den+tekniska+livslängden+som+avgör”.!
När! det! krävs! säger! informanten! att! man! dessutom! brukar! ta! in! externa! konsulter! som! kan!
presentera!förslag!som!är!möjliga!att!genomföra.!

Informanten! förklarar! att! det! även! skiljer! en! hel! del! mellan! stora! och! små! projekt,! och!
konstaterar:!!

• ”Är+det+10+tusen+rakt+av,+då+är+det+bara+göra.+I+så+fall+behöver+[driftorganisationen]+inte+ens+
säga+till.+Men+allt+bygger+på+förtroende.”!

• ”Är+ det+ över+ 50+ tusen+ tas+ det+ med+ i+ budget.+ Då+ öronmärks+ pengarna+ till+ de+ specifika+
projekten.”++

Kriterier!som!man!går!efter!är!att!ett!projekt!ska!vara! lönsamt!och!ha!kort!paybacktid.!”Är+det+
två/tre+år+är+det+rimligt.+Är+det+fem/sex+år+är+det+inte+det.”!

När! det! gäller! att! prioritera! och! rangordna! potentiella! energieffektiviseringsprojekt! förklarar!
informanten:!”Vad+vi+gör+är+att+vi+tar+alla+historiska+data+och+sorterar+efter+de+största+miljösvinen+
och+börjar+jobba+med+dem+högst+upp+på+listan.”!

En!risk!som!företaget!ställs!inför!är!det!faktum!att!man!”lever+på+konjunkturen.+När+konjunkturen+
går+ner+sjunker+fastighetspriserna.+(…)+Det+är+ju+en+bostadsbubbla+enligt+vissa.”!
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Energitjänster 

Intresset!för!energitjänsterna!sammanfattas!av!Tabell!33,!där!de!mest!intressanta!tjänsterna!är!
placerade!högst!i!tabellen.!
Tabell133.1KF1:1Intresse1för1energitjänster1

Anledningar!till!att!energitjänsterna!sågs!som!intressanta:!

• Stärker!ekonomin!
• Ger!miljönytta!(man!tar!sitt!ansvar)!
• Bra!ur!brandingsynpunkt!(stärker!varumärket)!
• Säkerställer!energimedvetenhet!inom!företaget!
• Underlättar!det!egna!uppföljningsarbetet!
• Säkerställer!effektiv!drift!
• Stärker!kundrelationen!genom!att!underlätta!kundens!
miljöarbete!

• Minskar!risken!för!framtida!vakanser!(pga.!ökade!kundkrav)!

Anledningar!till!att!energitjänsterna!inte!sågs!som!intressanta:!

• Vill! hålla! kompetensen! inom! företaget! (ser! outsourcing! som! en!
risk)!

• Annat:!EPC!är!dyrt!och!svårt!att!följa!upp!
!

Kapitalförvaltande fastighetsbolag 2 (KF2) 

Bakgrund 

Företaget!är!ett!AMPbolag!som!ägs!av!en!utländsk!fond!som!riktat!in!sig!på!fastigheter!i!Norden.!
Bolaget!tar!sig!an!förvaltningsP!och!utvecklingsuppdrag,!vilka!ofta!är!stora,!fleråriga!projekt!som!
drivs!ur!ett!vinstmaximeringssyfte.!Informanten!sammanfattar:!”Vi+ska+skapa+värde,+sedan+sälja+
av+ det”.! Anläggningarna! som! förvaltas! utgörs! av! ”en+ bred+ mix+ och+ många+ olika+ typer+ av+
verksamheter.”!

Informanten!är!VD! för!bolaget!och!har!själv!en!bakgrund! inom!byggP!och! fastighetsbranschen.!
Han! har! jobbat! mycket! med! projektledning! och! säger:! ”Jag+ ser+ inte+ mig+ själv+ som+ en+
fastighetsförvaltare+ utan+ är+ mer+ intresserad+ i+ utmaningen+ att+ driva+ igenom+ projektet+ som+ vi+
genomför+ just+ nu”.! Trots! att! den! utländska! fonden! ställer! krav! på! verksamheten! beskriver!
informanten!att!”de+tar+besluten+men+vi+har+ett+väldigt+starkt+mandat+att+ jobba+själva.+Vi+har+en+
ganska+stor+frihetsgrad+skulle+jag+säga.”!

Energiarbete 

Företaget! har! ett! uttalat! energiarbete! och! säger! att! det! handlar! om! att! ”hålla+ en+ långsiktig,+
hållbar+nivå”.!Han!fastställer!att!detta!är!ett!vanligt!svar!inom!fastighetsbranschen!och!menar!att:!
”alla+företag+har+mer+eller+mindre+energiarbete,+men+man+kan+komma+rätt+långt+på+att+vara+smart;+
stänga+av+belysningen,+inte+köra+ventilationssystemen+på+natten+och+så+vidare”.!Detta!är!något!man!
valt!att!fokusera!på!inom!företaget!–!att!driftoptimera!systemen.!”Att+injustera+drifttider,+värme,+
belysning+ och+ temperatur+ är+ viktigare+ än+ [enskilda]+ energieffektiviseringsåtgärder.+ Vi+ har+
närvarostyrning,+nattvandrar+för+att+se+till+att+ inget+går+när+det+ inte+borde+och+hyr+ in+kompetens+
utifrån+som+tittar+på+husen+med+nya+ögon+och+ser+att+allt+står+rätt+till”.!

Företaget! är! dock! inte! ISOPcertifierade! och! arbetar! inte! mot! några! specifika! energimål! eller!
policys.! Informanten! beskriver:! ”Vi+ arbetar+ inte+ mot+ energimål+ utan+ ekonomiska+ mål.+
Energihushållning+är+ett+sätt+att+spara+pengar”.!Han!betonar!flertalet!gånger:!”Kostnadsbesparing+
är+det+vi+fokuserar+på.+Energibesparing+får+man+på+köpet!”+
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Man!är!dessutom!väldigt!medvetna!om!energianvändningen!inom!företaget,!vilket!till!största!del!
är!för!att!det!utgör!en!stor!kostnadspost.!”Energi+är+vår+största+kostnad+och+den+motsvarar+cirka+
40+procent+av+alla+driftkostnader.+Det+är+en+stor+post.+Kan+man+spara+in+tio+procent+är+det+en+hel+
del”.!Informanten!beskriver!att!man!därför!har!ett!uttalat!energiarbete!och!ser!det!som!en!viktig!
fråga.! ”Att+ reducera+energianvändningen+är+ ett+bra+ sätt+att+ reducera+kostnadsfrågan.+ (…)+Hittar+
man+saker+som+kan+göras+annorlunda+kan+man+spara+in+pengar.”!
Små!kostnader!är!redan!en!del!av!det!planerade!underhållet,!och!energieffektiviseringsarbetet,!
beskriver!han,!sker!löpande.!”Vi+har+en+budget+och+planerar+in+löpande+underhåll.+(…)+Det+tas+fram+
en+underhållsplan+per+år,+och+man+får+sedan+prioritera+och+omprioritera+vad+som+ska+göras+under+
året.+Ofta+har+man+en+vilja+att+göra+allt+men+man+kan+och+hinner+ inte+alltid+göra+allt.!Ett+år+går+
fort”.!Som!ett!led!i!underhållsarbetet!tar!man!dessutom!in!externa!konsulter,!som!får!hjälpa!till!
med!energikartläggningar.!”Vi+hyr+in+kompetens+utifrån+som+tittar+på+husen+med+nya+ögon+och+ser+
att+allt+står+rätt+till,+då+våra+tekniker+också+följer+med.+Det+är+ett+ led+i+underhållsarbetet+för+man+
hittar+saker+som+kan+göras+annorlunda+och+spara+in+pengar.”!
Informanten! menar! dock! att! det! även! finns! en! annan! faktor! som,! näst! efter! kostnadsfrågan,!
spelar!in!i!energiarbetet:!”Att+man+arbetar+med+energifrågan+ger+dessutom+en+bättre+framgång+att+
hyra+ ut.+ Det+ är+ inte+ säkert+ att+ en+ hyresgäst+ vill+ betala+mer+ för+ energismarta+ lägenheter+ och+ det+
kanske+ inte+ alltid+ är+ avgörande+men+ ibland,+ om+ kunden+ är+ i+ valet+ och+ kvalet,+ kan+ det+ vara+ den+
faktor+som+gör+att+man+väger+över”.!För!att! lyckas!med!energiarbetet!och!hålla!kunderna!nöjda!
menar!informanten!att!uppföljningsarbetet!är!extremt!viktigt:!”Vi+följer+upp+energiförbrukningen+
hela+tiden.+Teknikerna+röjer+fel+och+larm+som+dyker+upp+hela+tiden.+Det+är+både+en+kostnadsfråga,+
men+också+för+att+vi+ska+hålla+våra+hyresgäster+nöjda.”+!

Kunder 

Man!har!en!bred!mix!av!hyresgäster!eftersom!verksamheterna!och!lokalerna!skiljer!sig!åt!en!hel!
del.!Kundernas!intresse!för!energifrågor!är!därmed!varierande:!”En+del+kunder+visar+intresse+för+
energifrågor.+Ibland+ställs+et+krav,+men+andra+saker+spelar+också+in.+För+små+företag+är+det+inte+lika+
viktigt.+Det+är+mer+vanligt+bland+större+företag+att+de+ställer+krav,+eftersom+de+måste+redovisa+sånt+i+
sin+årsredovisning.”!
Informanten!beskriver!dessutom!att!kundernas!medvetenhet!och!kunskap!om!systemen!är!låg.!
”Det+är+väldigt+få+som+vet+hur+man+ska+hantera+systemen+som+de+kan+själva+kan+styra.+De+glömmer+
bort+att+man+måste+ ratta+eller+ trycka+på+en+knapp+här+och+där+ för+att+kunna+ styra+värmen+eller+
ventilationen.+Det+är+mycket+gnäll+om+saker+som+de+skulle+kunna+sköta+själva”.+Trots!detta!arbetar!
man! inte! aktivt! med! att! motivera! kunderna! till! en! medveten! energianvändning.! Informanten!
lyfter! även! fram! att! mycket! av! hyresgästernas! gnäll! är! högst! subjektivt! och! säger:! ”Det+ är+
intressant+att+se+att+så+många+klagar+på+inneklimatet+på+så+olika+sätt.+Det+är+skillnad+om+alla+skulle+
säga+att+det+är+för+varmt+eller+för+kallt,+men+nu+går+det+åt+båda+hållen.+Det+är+svårt+att+hantera.+(…)+
Hyresgästerna+klagar+och+så+ligger+det+på+oss+att+lösa+så+de+har+en+bra+arbetsmiljö”.!Han!menar!att!
gnället!är!fokuserat!på!nyttan,!inte!driften!av!systemen:!”Klagomålen+gäller+att+det+är+för+varmt+
eller+för+kallt,+inte+på+hur+vi+driftar+systemen.+Det+ligger+på+oss”.!Han!avslutar!med!att!säga!att!man,!
i!och!med!att!man!driftoptimerar!systemen,!indirekt!”hjälper+hyresgästen+att+spara+pengar.”!

Teknik och drift 

Fastighetsbeståndet! är! 20P25! år! gammalt,! och! likaså! mycket! av! den! installerade! tekniken.!
Informanten!förklarar!dock!att!”Delar+har+bytts+ut+och+det+görs+kontinuerligt.+Det+finns+ny+teknik+
idag+ mot+ förut+ till+ exempel,+ och+ husen+ används+ annorlunda+ nu+ mot+ då,+ vilket+ gör+ att+ man+ kan+
behöva+uppgradera.”!
Driften!ligger!internt!(”Vi+har+egna+tekniker+som+justerar+systemen”)!även!om!extern!kompetens!
ibland!tas!in!utifrån,!främst!när!det!kommer!till!energikartläggningsarbetet.!
Kommunikationen!mellan! ledningen!och!driftansvariga! är! väldigt! bra.! ”Vi+ sitter+ ju+ tillsammans+
och+pratar+om+stort+och+smått.+Vi+är+väldigt+få+personer+på+företaget+som+jobbar+väldigt+nära.”!
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Beslutsfattande 

Beslutsprocessen! gällande! energieffektivisering! ser! lite! olika! ut! beroende! på! investeringens!

storlek.!

”Det+ är+ teknikerna+ som+ identifierar+ åtgärdsmöjligheterna.+ Antingen+ gör+ de+ löpande+ underhåll,+
kontaktar+mig+och+genomför+det,+eller+så+måste+det+planeras+in+ i+vår+budget.+Över+en+viss+summa+
involveras+uppdragsgivaren.”+

• ”Upp+till+50+000+kronor+räknas+det+som+löpande+underhåll+och+görs+automatiskt.”+
• ”Vid+ 50B100+ 000+ kronor+ är+ det+ lite+ större+ grejer+ och+ då+ kommer+ det+ till+ mig+ och+ vi+

diskuterar+ i+ ledningen+ om+ det+ är+ klokt+ att+ göra+ åtgärden,+ vad+ vi+ vinner+ på+ det+ och+ så+
vidare.”+

• ”Vid+över+100+000+kronor+åker+det+in+i+vår+underhållsbudget.”+
• ”Vid+över+en+halv+miljon+kronor+måste+uppdragsgivaren+involveras,+men+det+mesta+är+inte+

så+stort.”+

Det!absolut!viktigaste!kriteriet!som!ska!uppfyllas!för!att!en!åtgärd!ska!genomföras!är!payback.!

”Payback+ är+ det+ absolut+ viktigaste.+ 5+ års+ paybacktid+ är+ rimligt,+ är+ det+ kortare+ så+ gör+ vi+ det”.!
Informanten!upprepar:!”Vi+styrs+av+ekonomi+snarare+än+energihushållning.+Vi+är+värdedrivande.”!

När!det! gäller! att! prioritera!projekt! beskriver! informanten!dock! att! ”det+ finns+många+ faktorer,+
fler+ än+ paybacktiden.+ Det+ kan+ vara+missnöje+ hos+ hyresgästen+ eller+ underhåll+ av+ byggnaden.+ Den+
kanske+måste+åtgärdas+så+den+inte+faller+sönder.”!

När! det! kommer! till! risker! beskriver! informanten:! ”Vakansker+ är+ prio+ 1.+ Man+ vill+ hålla+ nere+
antalet+ vakanser+ på+ 2B4+ procent,+ det+ är+ bara+ hälsosamt”.! Han! förklarar! att! om! vakanserna! blir!
höga! är! det! inte! roligt! att! vara! fastighetsförvaltare.! ”Det+ blir+ ju+ en+ ond+ spiral,+ när+ flera+ gäster+
flyttar+ut+så+sprider+det+sig.+Man+kan+undvika+risken+genom+att+investera,+bygga+om+och+fråga+sig+
varför+man+har+vakanser.+Det+finns+många+skäl+till+vakanser,+det+kan+vara+läget,+lokalstorleken+och+
massa+annat”.!Han! lyfter! även! fram!att:! ”En+annan+ risk+är+ kassaflödet.+Det+ gäller+att+ hålla+nere+
kostnaderna+och+öka+intäkterna.+Man+måste+öka+värdet.”!

Energitjänster 

Intresset!för!energitjänsterna!sammanfattas!av!Tabell!34,!där!de!mest!intressanta!tjänsterna!är!

placerade!högst!i!tabellen.!

Tabell134.1KF2:1Intresse1för1energitjänster1

Anledningar!till!att!energitjänsterna!sågs!som!intressanta:!

• Stärker!ekonomin!
• Bra!ur!brandingsynpunkt!(stärker!varumärket)!
• Säkerställer!energimedvetenhet!inom!företaget!
• Underlättar!det!egna!uppföljningsarbetet!
• Säkerställer!effektiv!drift!

Anledningar!till!att!energitjänsterna!inte!sågs!som!intressanta:!

• Vill!hålla!kompetensen!inom!företaget!(ser!outsourcing!som!en!
risk)!

!

!

!

!

!

!

Ja#

Energistatistik*

Administrationsstöd*

Energianalys*

Energideklaration*

Energieffektivisering*

EPC*

Energirådgivning*

Nej#

Utbildning*

Serviceavtal*

Drift*&*Underhåll*
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Kapitalförvaltande fastighetsbolag 3 (KF3) 

Bakgrund 

Företaget!är!ett!fondbolag,!det!vill!säga!ett!bolag!som!hanterar!fastighetsfonder.!”Vi+tar+in+pengar+
från+ institutioner+ och+ investerare+ som+ vill+ ha+ en+ del+ av+ sitt+ kapital+ i+ fastigheter,+ men+ inte+ kan+
hantera+allt+det+själva+och+löser+det+via+oss”.!Företaget!är!aktivt!i!storstadsmiljö!och!fokus!ligger!
på! befintliga! fastigheter:! ”Vi+ köper+ framförallt+ befintliga+ hus+ och+ åtgärdar+ dem+ enligt+ en+ plan”.!
Företaget! jobbar! ”som+andra+ stora+ fastighetsbolag,+men+med+något+kortare+ investeringshorisont+
kanske.+Investeringshorisonten+ligger+på+i+snitt+8+år,+ibland+kortare+ibland+längre”.!!

Informanten!är!VD!på!bolaget!och!har!en!mixad!teknisk,!ekonomisk!och!juridisk!bakgrund.!

Energiarbete 

Intuitivt! svarar! informanten! att! ”han+ inte+ är+ så+ kunnig+ om+ energifrågorna”! men! han! nickar!
instämmande! på! frågan! om! de! har! ett! uttalat! energiarbete! och! svarar:! ”Ja,+ vi+ arbetar+ ganska+
mycket+med+det”.!Företaget!arbetar!dels!mot!en!miljöpolicy!som!det!sätts!upp!mål!ifrån!(”Det+kan+
handla+ om+ energiförbrukning+ och+ utsläpp,+ både+ kilowattimmar+ och+ koldioxid+ alltså”),! och!
informanten!förklarar:!”Vi+är+miljöcertifierade+enligt+ISO+140001,+vilket+är+ett+miljöledningssystem+
som+säkerställer+att+processerna+är+bra+utformade.”!

Informanten! anser! att!medvetenheten! om!den! egna! energiförbrukningen! är! låg:! ”Vi+ är+ inte+ så+
medvetna+som+vi+kan+vara,+men+vi+håller+på+att+arbeta+upp+det”.!Han!anger!att!energikostnader!
står!för!en!stor!del!av!driftkostnaderna!och!säger:!”det+är+därför+det+blir+intressant+att+jobba+med.+
Vi+vill+jobba+med+energin+för+att+vara+goda+medmänniskor+men+också+för+att+tjäna+pengar.”!

Små!kostnader! är!budgeterade!och! säger! att! åtgärder! som!behöver! genomföras! ska!det! gärna!
finnas!en!plan!för!redan!innan!man!investerar!i!fastigheten!(”Är+det+en+stor+fastighet+ska+man+ha+
en+ idé+ innan”).! När! det! kommer! till! hyreskontrakt! och! dylikt! svarar! informanten! att! ”en+ del+
åtgärder+kan+du+genomföra+på+egen+hand+och+en+del+behöver+du+hyresgästens+godkännande+ för.+
Vissa+[hyresgäster]+vill+vara+med+och+delta+i+arbetet+och+då+kan+man+genomföra+det+kontinuerligt”.!
Informanten!sammanfattar:!”Idealhuset+är+ett+stort+hus+med+en+hyresgäst,+då+kan+man+genomföra+
åtgärder+mellan+och+under+löpande+kontrakt.”!

Kunder 

Kunderna!beskrivs!vara!”ett+brett+spektrum,+men+i+huvudsak+kontor+och+handel,+inte+bostäder”.!!

Kundernas!intresse!för!energifrågor!beskrivs!som!”väldigt+varierande,+men+de+sista+åren+har+det+
kommit+starkt.+Det+beror+helt+på+om+de+har+egna+miljömål+eller+inte.+Statligt+har+det+blivit+vanligare+
att+man+visar+intresse,+från+kommunerna+är+intresset+däremot+inte+så+stort,+de+har+inte+riktigt+råd,+
och+ inte+ småföretagen+heller.+Gemensamt+är+att+ det+ kommer+mer+och+mer,+ det+ blir+mer+och+mer+
aktuellt+med+energifrågor.”!

Kunderna!motiveras!inte!aktivt!till!ett!medvetet!energianvändande,!”men+vi+tar+ofta+upp+det+om+
vi+ser+en+möjlighet.+Vi+gör+det+för+att+förbättra+miljön,+ekonomin,+sänka+driftkostnaderna+och+öka+
värdet+på+fastigheten+genom+att+göra+den+mer+likvid+eftersom+kunderna+ställer+alltmer+krav.”!

Förändringsarbetet!behöver!inte!kommuniceras!till!kunden!eftersom!det!”oftast+sker+i+samarbete+
med+hyresgästen”.!Den!omvända!kommunikationen,! från!hyresgästen!till! företaget,!”går+via+vår+
förvaltning.”!

Teknik och drift 

Fastighetsbeståndet!är!”inte+jättegammalt,+cirka+15+år+ungefär,+men+det+är+en+grov+gissning”!och!
tekniken!är!ungefär!lika!gammal.!

Fastigheterna!driftas!externt!och!det!är!ett!medvetet!val.!
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Kommunikationen! mellan! ledningen! och! driftorganisationen! är! lite! oklar,! men! utgörs! enligt!
informanten!av!att! ”vi+ utformar+ rigorösa+upphandlingsmallar,+ sätter+mål+ och+gränser+när+ vi+ tar+
fram+de+årliga+affärsplanerna+och+sen+har+vi+internt+folk+som+följer+upp.”!

Beslutsfattande 

När! det! kommer! till! beslutsfattande! gällande! energieffektiviseringsåtgärder! går!
kommunikationen! däremot! ”både+ uppifrån+ och+ ner+ och+ nerifrån+ och+ upp.+ Oftast+ kommer+
åtgärderna+nerifrån”.!

Det!skiljer!även!en!del!mellan!stora!och!små!projekt:!”Mindre+åtgärder+genomförs+direkt+av+vår+
förvaltarsida!och+större+investeringar+på+över+fem+miljoner+kronor+går+till+ledningsgruppen.+Då+är+
det+jag+och+några+till+som+fattar+besluten.”!

För! att! projekten! ska! ses! som!genomförbara! räknar!man!med!paybackmetoden!och!det! krävs!
”att+det+ger+en+årlig+avkastning+på+eget+kapital+på+20+procent,+det+vill+säga+har+en+paybacktid+på+5+
år.+Det+borde+gå+tycker+vi.”!

När!det!kommer!till!att!prioritera!och!värdera!olika!projekt!mot!varandra! ler! informanten!och!
säger:!”Vi+är+av+den+lyckliga+omständigheten+att+vi+alltid+haft+råd+när+vi+velat+genomföra+något.+Det+
kan+ju+ i+sin+tur+bero+på+två+faktorer,+antingen+att+det+är+ få+projekt+som+genomförts+eller+att+man+
har+mycket+pengar.+För+oss+är+det+nog+en+kombination+av+båda,+men+alla+projekt+vi+har+hittat+har+vi+
genomfört.”!

Avslutningsvis! listar! informanten! att! några! risker! som! finns! inom! fastighetsbranschen,!
nämligen:!kommersiella!risker!(konkurrens),!räntor!(”om+räntorna+drar+till+exempel,+men+då+blir+
det+samtidig+bättre+ fart+ i+ekonomin+så+det+är+en+balansfråga”),! tekniska!risker!(”men+det+är+ofta+
inte+ där+ det+ brister”),+ organisatoriska! risker! (personalrisk)! och! risken! med! investerare! som!
bidrar! med! kapital! (”kommer! det! en! smäll! kanske! de! drar! sig! ur”).! Han! avslutar! med! att!
fastställa!att!”oftast+är+det+timingen+av+köpet+som+är+helt+avgörande+och+det+utgör+nog+den+största+
risken”.!

Energitjänster 

Intresset!för!energitjänsterna!sammanfattas!av!Tabell!35,!där!de!mest!intressanta!tjänsterna!är!
placerade!högst!i!tabellen.!
Tabell135.1KF3:1Intresse1för1energitjänster1

Anledningar!till!att!energitjänsterna!sågs!som!intressanta:!

• Stärker!ekonomin!
• Ger!miljönytta!(man!tar!sitt!ansvar)!
• Bra!ur!brandingsynpunkt!(stärker!varumärket)!
• Säkerställer!energimedvetenhet!inom!företaget!
• Underlättar!det!egna!uppföljningsarbetet!
• Säkerställer!effektiv!drift!
• Stärker!kundrelationen!genom!att!underlätta!kundens!
miljöarbete!

• Minskar!risken!för!framtida!vakanser!(pga.!ökade!kundkrav)!

Anledningar!till!att!energitjänsterna!inte!sågs!som!intressanta:!

• Ej!intressant!ur!verksamhetssynpunkt!(matchar!inte!
verksamheten!som!bedrivs)!

• Ej!ekonomiskt!lönsamt!

!

Ja#

Energistatistik*

Energianalys*

Energieffektivisering*

EPC*

Drift*&*Underhåll*

Administrationsstöd*

Utbildning*

Serviceavtal*

Nej#

Energirådgivning*

Energideklaration*
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Kommunalt fastighetsbolag 1 (KM1) 

Bakgrund 

Företaget!är!ett!kommunalt! fastighetsbolag!och! tillhör!därmed!allmännyttan.!Bolaget!äger!och!
förvaltar!ett! flertal! fastigheter!och!driver!även!byggprojekt!å!kommunens!vägnar.!Fokus! ligger!
på!ett!par!specifika!kundgrupper!och!man!”bygger+långsiktigt”.!!

Företaget! omfattas! av! tre! verksamhetsområden:! service! (som! står! för! den! dagliga! driften! och!
servicen),!fastighetsförvaltning!(som!är!beställare!och!ägare)!och!projekt!(som!genomför).!

Informanten!är!VD!för!företaget!och!”styr+och+leder+det+strategiska+arbetet.+Till+min+hjälp+har+jag+
ledningsgruppen+som+tar+hand+om+det+praktiska+i+det+vi+beslutar.+(…)+Jag+går+inte+in+i+de+operativa+
frågorna.+ Mandatet+ ska+ ner+ så+ långt+ som+ möjligt+ till+ medarbetarna”.! Han! har! en! bred,! men!
oteknisk,! bakgrund! och! har! jobbat! både! inom! skolväsendet! och! som! konsult! inom!
verksamhetsutveckling.!

Grundvärderingarna! inom! företaget! är! dessutom! under! granskning.! ”Vi+ håller+ på+ och+ skapar+
[företagets]+ grundvärderingar.+ (…)+ Vi+måste+ se+ oss+ som+ konkurrenssatta+ och+ därför+måste+ vi+ se+
över+företagets+varumärke+och+fråga+oss+själva+vad+vi+vill+stå+för,+och+det+gör+vi+nedifrån+genom+att+
vi+intervjuar+medarbetarna+och+har+gruppsamtal.”!

Energiarbete 

Energiarbetet!inom!företaget!är!uttalat!och!informanten!säger:!”Det+är+spännande+att+du+kommer+
just+nu+för+vi+skapade+först+strukturen+i+företaget+och+hade+inga+riktiga+processflöden,+vi+har+jobbat+
så+mycket+med+rutiner+att+det+tagit+så+mycket+tid+att+vi+ inte+mäktat+med+den+här+typen+av+frågor+
innan.+Men+nu!+Nu+har+vi+en+miljöpolicy+och+vi+har+tagit+ fram+en+energieffektiviseringsplan+och+vi+
jobbar+ mot+ klimatB+ och+ miljömål+ och+ krav”.! Han! beskriver! hur! man! ”har+ gått+ igenom+ alla+
byggnader+ och+ gjort+ en+ djup+ underhållsbedömning+ som+ ligger+ till+ en+ grund+ för+ bedömningen+ av+
underhållet+ som+ behöver+ göras+ i+ våra+ kåkar”.! I! den! bedömningen! har! man! kategoriserat!
byggnaderna,!utrett!vilken!status!samtliga!fastigheter!har!och!tagit!fram!nyckeltal!för!att!kunna!
jämföra.!

Informanten!förklarar!att!energiarbetet!handlar!mycket!om!resursstyrning!och!kommunikation,!
och! för! att! underlätta! kommunikationen!mellan! företagets! tre! verksamhetsområden! (service,!
förvaltning!och!projekt)!har!man!även!infört!”en+överspännande+teknikavdelning+som+sträcker+sig+
tvärfunktionellt”.! Informanten! förklarar:! ”Energifrågorna+ ligger+ på+ samtliga+ avdelningar,+ vilket+
leder+ till+ att+ frågor+ som+denna+ inte+ samordnas+ så+ effektivt,+ så+ vi+har+ satt+ ihop+en+ tvärfunktionell+
grupp+ som+ ska+ öka+ kommunikationen+ och+ skapa+ beslutsvägar.+ Vi+ har+ disciplinerna+ i+ varje+
verksamhet+men+vi+måste+hitta+ flöden+–+många+har+kunskap+men+den+sprids+ inte!”!Företaget!har!
dessutom! infört! en! roll! som! ”kommunikatör,+ som+ när+ vi+ [ledningsgruppen]+ fattar+ beslut+ ska+
kommunicera+ut+det.+Energieffektiviseringsplanen+har+en+sådan+kommunikationsplan,+för+vi+måste+
få+ut+informationen.”!

På!frågan!om!varför!man!gör!detta!svarar!informanten:!”Vi+måste+ta+vår+del+ i+klimatfrågan,+och+
ska+ jag+ vara+ ärlig+ är+ anledningen+ att+ detta+ kom+ upp+ på+ agendan+ på+ grund+ av+ den+ politiska+
styrningen.+Vi+måste+göra+det+nu.”!

När! vi! pratar! energiledning! och! certifiering! förklarar! informanten! att! företaget! har! byggt! ”ett+
system+ som+ skulle+ kunna+ certifieras+ men+ väljer+ att+ inte+ göra+ det.+ Vi+ jobbar+ ju+ mycket+ med+
kvalitetsstyrning+och+har+bra+processer,+men+jag+är+osäker+på+om+vi+kommer+certifiera+oss.”!

Energikostnaderna! uppgår! till! nästan! tio! procent! av! omsättningen,! och! är! en! stor! kostnad.!
Medvetenheten!om!den!egna!energianvändningen!är! i!dock!endast!halvbra!enligt! informanten,!
som!förklarar:!”Eftersom+energiplanen+håller+på+att+etableras+just+nu+kommer+det+ta+ett+tag.+Men+
kommer+du+hit+om+ett+halvår,+då+kommer+vi+vara+medvetna.”+
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Små! kostnader! är! redan! budgeterade! och! ”ska+ åtgärdas+ direkt”.! Informanten! beskriver! dock!
problematiken! i! detta:! ”Det+ kanske+ inte+ har+ satt+ sig+ tillräckligt+ än.+ Förr+ hade+man+ nämligen+ en+
kultur+i+bolaget+där+man+kunde+få+en+smäll+på+fingrarna+om+man+körde+på,+och+det+handlar+om+att+
hitta+en+balans,+man+kan+inte+bara+köra+på+hur+mycket+som+helst+heller,+för+ibland+slår+det+över+åt+
andra+hållet.+Frågan+är+hur+vi+får+våra+medarbetare+att+veta+gränsen+på+sin+befogenhet?”!

Kunder 

Företaget! har! ett! fåtal! stora! kunder! som! på! ett! eller! annat! sätt! är! kopplade! till! kommunen.!
Kundernas!intresse!för!energifrågor!beskrivs!dessutom!som!obefintligt:1”De+är+inte+på+tårna,+och+
där+ har+ vi+ ett+ problem.+ När+ det+ gäller+ energi+ då+ är+ känslan+ man+ får+ att+ det+ inte+ är+ deras+
kärnprocess.+ (…)+Vi+ ser+att+energikostnaden+ för+dem+är+ så+ låg+så+ intresset+är+ lågt.+Fastighetselen+
ingår+nämligen+i+hyran,+vilket+är+ett+dåligt+incitament+för+dem.+(…)+Finns+det+en+eldsjäl+så+absolut,+
då+blir+det+mycket+gjort,+och+jag+har+till+och+med+ett+exempel,+men+det+är+sällsynt.”++

Trots! det! låga! intresset! motiveras! kunderna! till! ett! medvetet! energianvändande,! dels! genom!
årsbrev,! hemsidan! och! genom! rådgivning! och! stöd! i! energiarbetet.! Företaget! har! till! och!med!
utvecklat! en! intern! form! av! EPC,! just! för! att! lyckas! genomdriva! vissa!
energieffektiviseringsåtgärder.!

Kommunikationen!av! förändringsarbetet! till! kunden!beskrivs!dock!generellt! som!dåligt.! ”Vi+ är+
lite+ dåliga+ på+ att+ kommunicera+ det+ vi+ gör,+ men+ vi+ har+ tagit+ fram+ en+ populärversion+ [av+
årsredovisningen]+där+vi+också+beskriver+det+vi+gör.+(…)+Den+ska+delas+ut+till+strategiska+personer+
som+blir+bra+ambassadörer,+så+de+kan+svara+på+frågor+om+varför+vi+gör+si+eller+så.+Sen+För+har+vi+
beslutat+ inom+vårt+miljöprogram+att+vi+ ska+minska+på+tryck+genom+att+ lägga+upp+det+på+webben+
sen+för+alla+andra.”+

Kommunikationen! från! kunderna! till! företaget! går! via! förvaltarna,! som! är! ansvariga! för!
kundkontakten.!+

Teknik och drift 

Fastighetsbeståndet!är!”gammalt+och+överlag+50+år+och+äldre”.!Den!installerade!tekniken!”skiljer+
en+del+för+livslängden+på+tekniken+kan+vara+kortare+än+livslängden+på+byggnaden.”!!

Driften!ligger!internt,!och!”korttidsreparationer+görs+internt+om+vi+har+kompetensen,+annars+köper+
vi+in+snickare,+VVS,+elektriker+och+så+vidare.”+

Kommunikationen!mellan!driftorganisationen!och! ledningen!är!väldigt!bra!enligt! informanten,!
som!säger:!”Medarbetarna+är+alltid+välkomna+att+kontakta+mig.+Det+ska+aldrig+finnas+en+rädsla+för+
att+kontakta+mig.!Nio+av+tio+ frågor+ ligger+ inte+på+mitt+bord+men+jag+får+positiv+ feedback+och+kan+
slussa+folk+vidare.”!

Beslutsfattande 

Informanten! beskriver! tre! typer! av! projekt:! stora! energieffektiviseringsprojekt,! stora!
serviceprojekt!samt!små!serviceprojekt.!!

• För!att!ett!stort!energieffektiviseringsprojekt!ska!genomföras!måste!det!komma!som!en!
beställning! från! kommunens! sekretariat.! ”Allt+ vi+ gör+ när+ vi+ bygger+ till,+ om+ eller+ nytt+
kommer+ från+ [sekretariatet]”.! Det! är! dit! alla! beställningar! läggs,! när! något! större!
identifieras! eller! behöver! åtgärdas.! Processen! ser! ut! som! följer:! Kommunsekretariatet!
lägger! en! beställning!!! Fastighetsförvaltningen! som! för! det! vidare!!! Projektenheten!
som!genomför.!

• Beslutsprocessen!för!större!serviceprojekt!ser!ut!som!följer:!Serviceenheten!identifierar!
en!åtgärd!!!Fastighetsförvaltningen!som!ger!OK!!!Serviceenheten!som!genomför.!

• Små!kostnader!är!redan!budgeterade!av!fastighetsförvaltningen!och!genomförs!löpande!
av!serviceenheten.!Informanten!beskriver!att!man!”vill+att+mandatet+ska+gå+så+långt+ner+
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som+möjligt+i+organisationen.+(…)+När+det+kommer+in+något+nytt+som+överstiger+budget+går+

det+uppåt+till+nästa+chef+som+får+fatta+ett+beslut+och+så+vidare.”!

Prioriteringar! är! inga! problem,! enligt! informanten.! ”Vi+ går+ enligt+ underhållsplanen+ som+har+ en+
uppstyrd+priolista.+Den+tas+ fram+mest+genom+att+man+tittar+på+payoff+och+verkningsgrad+[det+vill+

säga+hur+mycket+bättre+fastigheten+blir].”!

På!frågan!om!vilka!kalkyler!som!används!svarar!informanten:!”Det+är+mer+utifrån+att+livslängden+
går+ut+som+man+genomför+åtgärder.+Sen+har+vi+en+väldigt+bra+kalkyl+för+energieffektivisering+som+

visar+payoff.+(…)När+vi+pratar+LCC+så+har+vi+helt+enkelt+inte+mäktat+med+att+göra+så+utförliga+LCC+

att+man+tar+med+alternativ+som+kanske+kostar+lite+mer+men+är+bättre+i+längden.+(…)+Vi+räknar+inte+

med+LCC+ännu,+för+initialkostnaden+är+så+stor+så+då+skulle+det+inte+hinnas+med+så+många+projekt.”!

En!risk!som!informanten!lyfter!fram!är!”risken+att+de+stora+behoven,+de+investeringar+vi+behöver+
göra+för+att+sänka+LCC+kräver+mer+investeringar+i+början.+Efterfrågan+på+de+åtgärderna+är+låg+och+

det+ är+ en+ dyr+ investering,+ så+ det+ blir+ inte+ alltid+ gjort”.! En! annan! risk! är! företagets! gamla!
fastighetsbestånd:! ”Våra+ riskbyggnader,+ där+ kan+ man+ ha+ problem+med+ fukt+ och+ lukt+ och+ de+ är+
ineffektiva.+ Just+ KBmärkning+ är+ inte+ alls+ bra+ ur+ en+ verksamhetssynpunkt+ för+ där+ får+man+ knappt+

åtgärda+någonting.”!

Energitjänster 

Intresset!för!energitjänsterna!sammanfattas!av!Tabell!36.!Informanten!angav!att!man!generellt!
sett!var!intresserade!av!samtliga!energitjänster!inom!företaget,!men!angav!att!det!mesta!redan!
utövades!internt,!därav!det!svaga!intresset!för!extern!hjälp.!
Tabell136.1KM1:1Intresse1för1energitjänster1

Anledningar!till!att!energitjänsterna!sågs!som!intressanta:!

• Stärker!ekonomin!
• Ger!miljönytta!(man!tar!sitt!ansvar)!
• Bra!ur!brandingsynpunkt!(stärker!varumärket)!
• Säkerställer!energimedvetenhet!inom!företaget!
• Underlättar!det!egna!uppföljningsarbetet!
• Säkerställer!effektiv!drift!
• Ger!möjlighet!att!outsourca!

Anledningar!till!att!energitjänsterna!inte!sågs!som!intressanta:!

• Utövar!redan!energitjänsten!själva!(internt)!
!

!

!

Kommunalt fastighetsbolag 2 (KM2) 

Bakgrund 

Företaget! är! ett! allmännyttigt,! kommunalt! fastighetsbolag! som!äger!och! förvaltar! kommunens!
bostäder.! Informanten! tillägger! dock! att! han! aktivt! jobbar! för! att! reducera! byråkratin! inom!
bolaget,!eftersom!”Det+är+ett+enormt+onödigt+resursslöseri.”!

Informanten! har! i! grund! och! botten! en! teknisk! utbildning! och! har! jobbat! mycket! med!
energistatistik.!Han!är!i!nuläget!energistrateg!på!företaget!och!har!dels!en!central!roll!och!dels!en!
lokal!roll.!Den!centrala!rollen!”handlar+om+strategiskt+viktiga+frågor+och+att+skapa+processer”!och!
där! rapporterar! han! till! företagets! energiledningsgrupp,! som!består! av! bland! annat! företagets!

Ja#

Energirådgivning*

Energistatistik*

Energianalys*

Energideklaration*

Administrationsstöd*

Utbildning*

Energieffektivisering*

EPC*

Serviceavtal*

Drift*&*Underhåll*
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VD,! tekniska! chef! och! distriktscheferna.! Den! lokala! rollen! handlar! om! att! han! ska! ”vara+ ett+
hjälpmedel+till+distrikten+för+att+uppnå+sina+mål.”!

Energiarbete 

Informanten! säger! att!man! har! ett! uttalat! energiarbete! och! säger! att! det! finns! tre! strategiska!
frågor!som!är!viktiga:!ekonomin,!tekniken!och!administrationen.!

• ”Ekonomi+ innebär+att+man+måste+ tala+ samma+ språk+ och+hitta+ lönsamma+åtgärder.+ Inget+
företag+ överlever+ om+ det+ inte+ är+ lönsamt.+ Man+ kan+ inte+ slösa+ tid+ på+ byråkrati+ och+
rapportering.+Man+ska+inte+heller+lägga+krut+på+nåt+där+man+kör+fast.”!

• ”Tekniken+måste+ses+ur+ett+riskperspektiv.+Fokus+måste+ligga+på+drift+och+säkerhet+–+jag+är+
fruktansvärt+ rädd+ för+ teknologiska+ julgranar.+ Tekniken+ får+ inte+ innebära+ merarbete+ på+
grund+av+driftstörningar+och+måste+uppfylla+de+ekonomiska+målen.”!

• ”Bra+ administration+ handlar+ om+ ordning+ och+ reda.+ Vi+ har+ en+ systemansvarig+ och+ ett+
oerhört+ bra+ verktyg+ för+ planering,+ drift+ och+ uppföljning.+ (…)+ Vi+ har+ stenkoll+ på+ allt+ –+
besparingspotential,+år,+åtgärder,+kostnad+–+allt+förs+in!”!

Företaget!arbetar!mot!särskilda!energimål!”och+det+är+jag+som+sätter+distriktmålen,+som+ska+vara+
realistiska+och+genomförbara”.!Man!är!inte!certifierade!och!har!inget!energiledningssystem,!men!
ett!robust! ITPverktyg!som!underlättar! i!energiarbetet.!”Vi+har+ett+ ITBverktyg+där+vi+hanterar+ tre+
delar:+larm+och+historik,+mätning+och+statistik,+styrning+och+reglering.+Tillförlitlig+kommunikation+
är+ jätteviktig”.! Informanten! betonar! att! mer! fokus! borde! ligga! på! just! den! praktiska!
förvaltningen:!”Generellt+sett+lägger+man+för+lite+fokus+på+förvaltning+och+analys.+Det+är+så+mycket+
fokus+på+design+idag.+Vi+borde+kunna+lära+av+ industrin,+där+är+det+tvärtom+–+noll+ fokus+på+design+
och+all+fokus+på+funktion!”!

Informanten!anger!att!man!är!väldigt!medvetna!om!den!egna!energiförbrukningen!och!att!det!är!
en!stor!kostnadspost,!men!att!man!just!nu!håller!på!att!byta!system,!och!att!man!därför!har!lite!
mindre!koll!än!vanligt.!”Men+vi+ska+lägga+jättestort+krut+på+det+framåt!”+

Små! kostnader! är! budgeterade! och! ”bestäms+ genom+ möte+ med+ distriktschefen”.!
Energieffektiviseringar! genomförs! ”När+ den+ tekniska+ livslängden+ går+ ut,+ och+ annars+ görs+ det+
kontinuerligt.+Vissa+saker+får+vi+i+och+för+sig+inte+göra+om+inte+hyresgästerna+godkänner+det,+men+vi+
har+99+procent+godkännande”.!Informanten!menar!dock!att!det!kan!vara!knivigt!ibland:!”När+man+
gör+ åtgärder+ går+ hyran+ upp,+ för+ det+ blir+ en+ bättre+ standard.+ Men+ risken+ är+ att+ man+ får+ en+
opinionsstorm+och+i+slutändan+står+kvar+med+gamla,+dåliga+hus.+Mediastormen+är+jävligt+jobbig.”!

Informanten!rundar!av!med!att!konstatera!att!den!absolut!största!risken!för!energiarbetet!är!om!
man! skulle! införa! individuell! mätning! av! värme:! ”Individuell+ mätning+ av+ värme+ dödar+
energieffektiviseringsarbetet!+Då+ligger+det+ju+på+kunden,+och+blir+det+sista+man+tittar+på.”1!

Kunder 

Kunderna! är! ”huvudsakligen+ hyresgäster+ i+ hyresrätter”+ och! informanten! förklarar! att! deras!
intresse!för!energifrågor!är!blandat:!”Vissa+visar+intresse.+Det+är+de+med+för+mycket+tid,+som+jobbat+
med+ energi+ förut+ eller+ som+ är+ genuint+ intresserade+ för+ energi+ och+miljö+ som+ gör+ det.+ Vi+ får+ bra+
feedback+från+dem+när+vi+gör+saker.+(…)+Folk+med+miljöengagemang+accepterar+dessutom+åtgärder+
och+hyreshöjningar+för+de+vill+leva+hållbart.+Sen+finns+det+självklart+vissa+andra+som+bara+tänker+på+
sänkt+hyra,+och+det+är+därför+gröna+hyreskontrakt+inte+är+lämpliga+för+då+måste+kunden+bidra,+och+
det+vill+inte+alla.+(…)+Många+bryr+sig+inte+överhuvudtaget+–+fastän+vi+hade+larm+var+det+ingen+som+
klagade!+Det+är+först+när+det+ger+utslag+på+deras+räkningar+som+de+klagar.+Money+talks+och+resten+
kan+ man+ skita+ i”.! Han! sammanfattar:! ”Många+ ser+ hållbarhetsarbete+ som+ en+ fråga+ för+
fastighetsvärden.”!

Kunderna!motiveras!till!ett!medvetet!energianvändande,!främst!genom!informationsbrev,!mail,!
hemsidan!och!kundtidningar.!!Informanten!tillägger!dock:!”Information+är+fruktansvärt+svårt.+Vi+
försöker+med+möten,+TV,+tidningar,+information+i+trapphusen+och+massa+annat.+Vissa+tycker+att+det+
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blir+ tjatigt+ medan+ andra+ missar+ det+ helt”.! Han! tycker! även! att! kommunikationen! av!
förändringsarbetet!skulle!kunna!vara!bättre:!”Vi+skriver+lite+om+det+i+tidningen+och+på+hemsidan,+
men+vi+måste+bli+ bättre+på+att+ redovisa+ vad+ vi+ faktiskt+gör.+ (…)+Vi+har+ inte+ tid+att+marknadsföra+
oss!”!

Kommunikationen!från!kunderna!till!företaget!hanteras!av!kundservice.!

Teknik och drift 

Fastigheterna!är!”från+sent+90Btal+men+med+lite+variation”!och!tekniken!som!är!installerad!anses!
vara!förhållandevis!modern.!

Företaget! ”har+ ingen+ driftorganisation,+men+ vi+ har+ knowBhow+ om+ vad+ som+ ska+ göras+ och+ tar+ in+
konsulter+ som+ tar+ hand+ om+ det+ praktiska.+ Vi+ har+ en+ driftingenjör,+ VVSBingenjör+ och+ en+
driftövervakare+som+är+nära+verksamheten+och+handleder+konsulterna”.!Han!förklarar!att!man!inte!
är! intresserade! av! tjänster! såsom! EPC,! utan! är! ute! efter! ”utförande,+ beräkningar+ och+ praktisk+
hjälp.”!

Kommunikationen!mellan!driftorganisationen!och!ledningen!går!via!driftövervakaren:!”Han+kan+
lägga+in+nya+ärenden+i+vårt+system,+saker+som+ska+göras+och+energieffektiviseringsförslag.”!

Beslutsfattande 

Informanten!inleder!med!att!fastställa!att:!”Man+skapar+intresset+neråt+i+organisationen+genom+att+
ställa+krav+på+att+de+ska+effektivisera+sig,+det+är+något+man+måste+pressa+fram.+Vi+ska+däremot+inte+
sätta+ mål+ som+ inte+ är+ underbyggda+ med+ sånt+ vi+ faktiskt+ kommer+ kunna+ göra.+ Det+ måste+ vara+
realistiskt.”!

Flödet! ser! ut! som! följer:! ”Jag+ tar+ fram+ målen+ och+ utgår+ ifrån+ de+ övergripande+ målen+ som+ jag+
sorterar+ut+på+distrikten”!!!Distrikten!får!redovisa!hur!de!ska!nå!målen!!!”Jag+[energistrateg]+
och+respektive+distriktschef+väljer+ut+projekten+som+ska+genomföras”!!!En!energiplan!tas!fram!!!
Genomförande.!

Beroende!på!storlek!ligger!sedan!beslutsmandatet!för!olika!investeringar!på!olika!personer:!”Om+
investeringen+ ligger+på+mer+än+3+miljoner+kronor+är+det+distriktschefens+beslut+och+vid+ en+ större+
summa+så+tar+företagsledningen+beslutet.+Över+åttaBtio+miljoner+går+det+även+till+styrelsen.”+

Informanten! förklarar!att!han!och!driftscheferna!sitter!ner!en!gång!per!kvartal!och!”diskuterar+
vad+ som+är+ rimligt+ att+ åtgärda+och+ resten+ skjuter+ vi+ framåt.+ Vi+ är+ realistiska+ och+ frågar+ oss+ vad+
man+ hinner+ genomföra+ i+ år,+ men+ vi+ kastar+ inte+ de+ alternativ+ som+ inte+ blir+ av.+ De+ skjuter+ vi+ på+
framtiden.”+

Några!kriterier!som!är!avgörande!för!om!ett!projekt!ska!genomföras!är!”antingen+att+det+är+akut+
och+stör+driften,+att+det+ finns+en+stor+ lönsamhet+eller+att+det+närmar+sig+underhåll”.! Informanten!
förklarar! att! man! försöker! ligga! i! framkant! och! att! ett! projekt! som! är! genomförbart! ”ska+
genomföras+under+ förutsättning+att+det+blir+ finansierat.+Det+ kan+vara+ svårt+att+ finansiera,+ ibland+
får+man+nej.”!

När! man! räknar! på! det! använder! man! interna! modell,! där! driftkostnader! också! tas! med! i!
beräkningarna.!Kalkylerna!som!används!förklaras:!

1. Nuvärdeanalys.! ”Om+ nuvärdet+ för+ investeringens+ livslängd+ överstiger+ dagens+
investeringsvärde+ är+ det+ lönsamt.+ (…)+ Lönsamt+ är+ det+ när+ vi+ får+ tillbaka+ investeringen+
under+den+tekniska+livslängden+och+samtidigt+får+ut+avkastningskravet+på+fem+procent.”!

2. Egen!analys.!”Om+driftkostnadsbesparingen+plus+de+ökade+intäkterna+från+hyran+är+mindre+
än+investeringen+så+kan+vi+investera.”!

Informanten! tillägger:! ”Vi+ paketerar+ ofta+ flera+ åtgärder+ och+ kräver+ fem+ procent+ nominell+
avkastning+för+att+det+ska+bli+lönsamt.+(…)+Sen+finns+det+ju+saker+som+vi+är+tvungna+att+göra,+vilket+
inte+ alltid+ kan+ innebära+ en+ energibesparing,+ men+ annars+ så+ finns+ det+ energialternativ+ där+ man+
väljer+att+investera+i+energisnåla+saker.”!
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Energitjänster 

Intresset!för!energitjänsterna!sammanfattas!av!Tabell!37,!där!de!mest!intressanta!tjänsterna!är!
placerade!högst!i!tabellen.!
Tabell137.1KM2:1Intresse1för1energitjänster1

Anledningar!till!att!energitjänsterna!sågs!som!intressanta:!
• Stärker!ekonomin!
• Ger!miljönytta!(man!tar!sitt!ansvar)!
• Säkerställer!energimedvetenhet!inom!företaget!
• Säkerställer!effektiv!drift!

Anledningar!till!att!energitjänsterna!inte!sågs!som!intressanta:!
• Vill!hålla!kompetensen!inom!företaget!
(ser!outsourcing!som!en!risk)!

• Utövar!redan!energitjänsten!själva!(internt)!
• Ej!ekonomiskt!lönsamt!

!
!
!
!

Kommunalt fastighetsbolag 3 (KM3) 

Bakgrund 

Fastighetsbolaget! är! en! allmännyttig! aktör! som! förvaltar! och! hyr! ut! bostäder! i! storstadsmiljö.!
Styrelsen!består!av!politiker.!Företaget!har!ett!genuint!varumärkesarbete!och!jobbar!aktivt!med!
att!förankra!detta,!inifrån!och!ut.!
Informanten!är!teknisk!chef!på!företaget!och!en!del!av!ledningsgruppen.!Han!beskriver!att!hans!
roll!handlar!om!att!se!till!att!det!”byggs+nytt,+byggs+om+och+att+kåkarna+fungerar+varje+dag.”!

Energiarbete 

Informanten! betonar! att! de! har! ett! uttalat! energiarbete,! att! de! är! väl! medvetna! om! sin!
energianvändning!och!anger!att!företaget!jobbar!aktivt!mot!särskilda!energimål!och!policys.!”Vi+
gör+ detta+ [energiarbete]+ för+ att+ säkerställa+ en+ god+ komfort+ i+ våra+ lägenheter,+ för+ att+ det+ är+ en+
kostnadsfråga,+för+att+göra+bra+miljöval+och+för+att+säkerställa+en+effektiv+drift”.!Företaget!har!inte!
något!energiledningssystem!men!är!certifierade!enligt!miljöledningssystemet!ISO!14001.!
Energikostnaderna! är! höga! och! står! för! en! stor! andel! av! de! totala! kostnaderna,!motsvarande!
cirka!en!sjättedel!av!företagets!omsättning.!Särskilt!värmen!är!en!stor!kostnadspost.!”Det+finns+en+
ekonomisk+ drivkraft+ för+ företaget+ [att+ arbeta+ med+ energifrågor]+ eftersom+ kostnadsposten+ är+ så+
stor.+Även+miljökraven+som+finns+påverkar”.!Det!finns!stora!besparingar!att!göra!och!bara!en!10P
procentig!energibesparing!skulle!påverka!en!hel!del.!
Felavhjälpande!service,!som!till!exempel!att!laga!saker,!finns!budgeterat!men!nya!investeringar!
ses! som! en! separat! fråga.! Idag! budgeteras! cirka! 1! procent! av! företagets! omsättning! till!
felavhjälpande!service.!
När! man! tittar! på! byggnadens! livscykel! är! det! som! mest! aktuellt! att! göra!
energieffektiviseringsåtgärder!vid!ombyggnation.!”Vid+en+ombyggnation+SKA+man+se+över+detta”.+
När!man!öppnar!upp!huset!vid!till!exempel!stambyte,!då!öppnas!det!även!upp!för!andra!åtgärder!

Ja#

Energianalys*

Energieffektivisering*

Serviceavtal*

Utbildning*

Nej#

Energistatistik*

Administrationsstöd*

Drift*&*Underhåll*

Energideklaration*

EPC*

Energirådgivning*
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såsom!energieffektivisering,!vilket!gör!det!lättare!att!genomföra!större!åtgärder.!För!majoriteten!
av! fastigheterna,! som! inte! är! nybyggda,! sker! energieffektiviseringsarbete! kontinuerligt.! ”I+
nybyggen+planeras+sånt+in+direkt+men+allting+bakåt+i+tiden+finns+det+åtgärder+att+göra+på”.!Det!är!
en!viktig!fråga!som!informanten!försäkrar!att!de!jobbar!med!hela!tiden.!
Beskriver! att! det! finns! två! olika! typer! av! energieffektiviseringsåtgärder! som! de! jobbar! med:!
byggnaden! (till! exempel! byte! av! fönster! och! tilläggsisolering)! och! systemen! (till! exempel!
uppgradering,!optimering!eller!byte!av!värmeP!och!ventilationssystemen).!
Anser!sig!inte!ha!ett!särskilt!stort!behov!av!externt!stöd!och!energitjänster!utifrån.!”Vi+är+så+stora+
så+vi+har+mycket+kunskap+inom+företaget.”!
En!av!de!energieffektiviseringsåtgärder!som!informanten!stolt!berättar!om!är! installationen!av!
värmeåtervinning!i!flertalet!fastigheter.!”Värmeåtervinning+är+bland+det+mest+effektiva+vi+gjort.+I+
vissa+ fall+ kunde+ man+ halvera+ värmeanvändandet.+ Enda+ baksidan+ är+ [energibolagets]+ prislista”.!
Informanten!beskriver!att!företaget!enbart!har!kontakt!med!ett!energibolag!som!levererar!såväl!
el! som! fjärrvärme.! Detta! avtal! ses! dock! som! problematiskt! eftersom! taxan! på! bland! annat!
värmen!höjs!när!förbrukningen!minskar.!”Vi+försöker+spara+[på+energin]+men+de+[energibolaget]+
vill+ju+också+vinna+på+det.+Vi+försöker+hitta+en+winBwin+men+det+är+svårt.+De+ändrar+taxan+för+att+få+

in+ lika+mycket”.! Informanten!betonar!att!man!borde!hjälpas!åt!att!kapa! topparna! för!att!det!är!
rätt! sak! att! göra.! ”Vi+ kan+ inte+ hålla+ på+ att+ kriga+ såhär,+ vi+ måste+ hitta+ modeller+ för+ att+ jobba+
tillsammans+för+samhällets+och+miljöns+skull.”!
En!annan!del!av!energiarbetet!som!man!är!särskilt!stolt!över!inom!företaget!är!nyproduktioner!i!
stil! med! energisnåla! passivhus! (även! om! informanten! tillägger! att! han! ogillar! termen!
”passivhus”)!vilket!företaget!anser!sig!ha!lyckats!väldigt!bra!med.!

Kunder 

Företagets! kunder! är! hyresgästerna,! vilket! förut! beskrevs! som! ett! tvärsnitt! av! Sveriges!
befolkning.!Kunderna!visar,!enligt!informanten,!inget!intresse!för!energifrågor.!”De+fokuserar+på+
miljöfrågor,+enkla+saker+som+till+exempel+sopsortering”.!Efter!att!ha!funderat!lite!konstaterar!dock!
informanten!att:!”Styrelsen+består+av+politiker+från+olika+partier+och+alla+partier+håller+miljöfrågan+
högt.+Det+är+på+ sätt+och+vis+ ett+ sätt+ för+ [kunderna]+att+ tala+om+att+detta+är+viktigt+genom+att+de+

röstar+på+partierna.”+

Kunderna! motiveras! delvis! till! ett! medvetet! energianvändande,! och! då! främst! med! hjälp! av!
information.! Informanten! beskriver! att! de! vid! sådana! tillfällen! frågar! vad! kunderna! vill! jobba!
med! (”det+ är+ bättre+ än+ att+ säga+ att+ ’ni+ ska+ jobba+med+ det+ här’”),!men! konstaterar! att:! ”Det+ är+
väldigt+ lite+ folk+ som+ vill+ jobba+ aktivt+ med+ energifrågan”.! Man! ser! dock! att! en! stor! del! av!
energibesparingspotentialen! ligger! i! beteendet! och! har! funderat! ett! tag! på! att! installera!
displayer! i! lägenheterna! för! att! enkelt! kunna! se! energiförbrukningen! och! dylikt.! Informanten!
ställer!sig!dock!tveksam!till!om!detta!skulle!påverka!hyresgästernas!beteende.!”Vi+har+märkt+att+
användandet+ inte+påverkas+av+ ekonomiska+ incitament+och+ sånt,+ det+är+kostnad+mot+komfort+och+

hyresgästerna+vill+ha+komfort.”!

Informanten! går! även! in! på! något! som! han! beskriver! som! ”allmännyttans+ moment+ 22:! vi+ vill+
påverka+ hyresgästernas+ beteende,+ men+ eftersom+ vi+ inte+ ska+ agera+ vinstdrivande+ blir+ det+ kanske+

sura+miner+när+vi+tjänar+på+att+kunderna+ska+ändra+sitt+beteende+och+vi+inte+gör+någonting+själva.”!
Kommunikationen! till! kunderna! gällande! förändringsarbetet! är! bristfällig! (”Vi+ är+ alldeles+ för+
dåliga+ på+ detta”).! Informanten! ger! ännu! ett! exempel! på! problematiken! som! uppstår! när!man!
genomför!åtgärder!som!måste!återbetalas:!”När+vi+gör+[energieffektiviserings]åtgärder+kan+vi+inte+
bara+säga+att+vi+ska+höja+hyran,+för+då+skulle+hyresgästföreningen+bara+skratta+och+säga+att+’då+ska+

ni+ju+sänka+hyran’.”!
Även!informationsflödet!gällande!vad!som!efterfrågas!av!kunderna!är!otillräckligt.!”Det+är+svårt+
att+veta+vad+kunderna+vill+ha.+Man+kanske+bygger+något+man+tror+att+kunderna+vill+ha+men+sen+blir+

det+någon+stackare+som+hamnar+där+på+grund+av+bostadsbrist.”+
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Den! enda! kommunikationskanal! som! informanten! anser! fungera,! och! kanske! till! och! med!
utnyttjas!för!mycket,!är!när!kunderna!kommunicerar!problem!till!företaget!via!kundservice.!”De+
ringer+ som+ tokiga+ i+ oktober+ och+ tycker+ det+ är+ kallt.+ Så+ kommer+ vi+ över+ och+mäter+ och+det+ är+ 21+
grader.+Folk+går+ runt+ i+kallingar+och+ fryser+ fast+det+är+21+grader”.!De!har!helt!enkelt! för!många!
samtal!där!ingenting!egentligen!kan!åtgärdas.!Informanten!konstaterar!att!detta!eventuellt!kan!
förebyggas!med!hjälp!av!information!och!en!stabilare!drift!(”Vi+trimmar+fortfarande+in+några+av+
de+nya+systemen”).!

Teknik och drift 

Fastighetsbeståndet! är! från! hela! 1900Ptalet,! men! majoriteten! är! uppfört! efter! 1940.! 40Ptals!
lägenheterna!är!helrenoverade!och! från!50Ptalet!och! framåt!är! lägenheterna!delvis!renoverade!
och!ombyggda.!Fastighetsbeståndet!är!”stort+och+brokigt.”!

Den! installerade! tekniken! följer! inte! riktigt! fastighetsbeståndet! eftersom! den! uppgraderas!
kontinuerligt.!Renoveringarna!går!dock!inte!alltid!löpande!över!åldersfördelningen,!utan!är!mer!
baserad! på! vart! man! kan! göra! störst! besparing.! ”Hus+ med+ bra+ ’grund’+ är+ ibland+ bättre+ att+
installera+moderna+system+i+för+helt+plötsligt+sparar+man+50+procent+genom+värmeåtervinning.”!

Fastigheterna! driftas! internt.! ”Det+ är+ ett+ medvetet+ val,+ vi+ håller+ medvetet+ folk+ på+ armlängds+
avstånd.+Vi+vill+ha+det+på+det+viset”.!Informanten!beskriver!att!det!är!en!kostnadsfråga:!”Vi+tror+att+
det+är+rätt+väg+för+oss.+Annars,+om+man+har+för+lite+kompetens,+blir+man+en+för+dålig+upphandlare”.!
Han!anger!att!”det+där+externa+ligger+kanske+10B15+år+framåt+för+oss.”!

När! det! gäller! den! interna! kommunikationen! med! driftenheten! beskriver! informanten! att:!
”Problemet+är+inte+kommunikationen+nerifrån+och+upp+eller+uppifrån+och+ner+utan+på+tvären”.!Han!
förklarar! att! det!måste! vara! en! balans!mellan! alla! enheter! som!måste! dela! på! samma!pengar.!
”Energistrategiskt+ säger+man+uppifrån+att+ ’vi+ vill+ nå+ de+ här+målen’+ sen+ får+man+kivas+ om+det+ på+
tvären”.! Alla! är! dessutom! helt! övertygade! om! att! just! deras! enhet! är! det! absolut! viktigaste.!
Informanten!drar!en!anekdot!och!beskriver!hur!en!man!som!gick!i!pension!konstaterade!att!det!
absolut! viktigaste! ur! ett! samhällsperspektiv! är! att! få! värmen! att! fungera.! ”Det+ var+ ju+ det+ dom+
hade+sagt+till+honom+hela+tiden+för+det+var+hans+uppgift+att+få+värmen+att+fungera,+så+han+trodde+
att+det+var+mycket+viktigare+än+vad+det+kanske+uppfattades+av+andra.”!

Beslutsfattande 

Beslutsprocessen!för!energieffektiviseringsåtgärder!är!en!del!av!budgetprocessen!och!kan!bäst!
beskrivas!som!följer:!

1) Ledningen! sätter! ihop! en! energistrategi,! där! mål! gällande! sänkt! energiförbrukning,!
sänkta!kostnader!och!minskade!utsläpp!fastställs.!

2) Områdescheferna! (högsta! nivå,! fast! på! bredden)! fastställer! en! underhållsplan! med!
utgångspunkt! i!energistrategin.!Det!är!områdescheferna!som!får!kämpa!med!detaljerna!
och!de!är!hårt!styrda!av!energistrategin.!”Man+skickar+saker+stegvis+och+det+studsar+upp+
och+ner+lite+innan+det+fastställs.”!

3) Ledningsgruppen!ser!över!den!fastställda!underhållsplanen!och!ger!OK.!

Informanten! fastslår! att:! ”Kommunikation+är+ viktigt.+Det+ är+ viktigt+ att+ pusslet+ går+ ut+ på+ slutet”.!
Han!beskriver!även!hur!det!var!väldigt! toppstyrt! förr,!vilket! innebar!att! informationen!flödade!
uppifrån!och!det!mestadels!genomfördes!väldigt! stora!och!omfattande!åtgärder.!Nuförtiden!är!
ledningen!mycket!närmre!verksamheten!och!man!genomför!även!mer!skräddarsydda!åtgärder,!
allteftersom!de!uppmärksammas.!

När! det! kommer! till! kriterier! som! ska! uppfyllas! för! att! ett! projekt! ska! genomföras! fastställer!
informanten!att:!”Det+absolut+viktigaste+är+lönsamhet+i+kalkylen.+Är+det+inte+lönsamt+så+gör+vi+det+
inte.+ Om+ det+ inte+ är+miljöbelastande,+ då+ skulle+ vi+ också+ gjort+ det.+ Det+ handlar+ om+ ansvar”.! Han!
menar!att!man,! förutom!en!tydlig! lönsamhetskalkyl,!måste!ha!tilltro!till!projektet!och!förklarar!
att!livscykelkostnadsanalyserna!(LCCPkalkyler)!man!använder!är!smarta!och!även!tar!hänsyn!till!
underhållskostnader.!Informanten!beskriver!att!man!idag!använder!samma!typ!av!kalkyl!för!att!
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säkerställa! att! åtgärderna! går! att! jämföra.+ ”Det+ är+ viktigt+ att+ man+ enas+ om+ detta+ så+ det+ kan+
jämföras.+Man+måste+ha+en+gemensam+verklighet”.!Han!poängterar!att!detta!inte!var!lika!självklart!
förr,!då!man!använde!olika! typer!av!kalkyler! i!olika!delar!av!organisationen.! I!de! fall!där! flera!
projekt! är! genomförbara! väljs! det! som! är! ”mest+ lönsamt+ och+ lämpligt”.!Man! tar! då! hänsyn! till!
faktorer!såsom!teknisk!livslängd,!besparing!och!åtgärdstyp.!
Företagets!storlek!innebär!även!att!det!är!enkelt!att!ordna!med!finansieringen.!”Lån+och+sånt+är+
inget+problem,+vi+är+så+stora.”+

Avslutningsvis!beskriver!informanten!de!tre!största!riskerna!inom!fastighetsbranschen,!som!är!
direkt!kopplat!till!energiarbetet:!

1. Risken!att!man!bygger!”tekniska+julgranar”,!det!vill!säga!teknik!som!är!så!avancerad!att!
det!inte!går!att!förmedla!hur!det!ska!driftas!på!ett!enkelt!sätt.!

2. Suboptimering!av!fastighetsbeståndet,!eller!att!fokus!ligger!på!nyproduktion!och!för!lite!
insats!görs!på!befintligt!bestånd.!

3. Tråkiga! hus.! Om! allt! ska! optimeras! och! man! ska! få! låga! förluster! och! hålla! nere!
nyckeltalen!kan!arkitekturen!och! flexibiliteten!påverkas.! ”Skulle+man+bygga+hus+med+ så+
liten+fasad+per+area+som+möjligt+och+skulle+alla+hus+bli+runda,+kompakta+och+tråkiga.”!

Energitjänster 

Intresset!för!energitjänsterna!sammanfattas!av!Tabell!38,!där!de!mest!intressanta!tjänsterna!är!
placerade!högst!i!tabellen.!
Tabell138.1KM3:1Intresse1för1energitjänster1

Anledningar!till!att!energitjänsterna!sågs!som!intressanta:!
• Stärker!ekonomin!
• Ger!miljönytta!(man!tar!sitt!ansvar)!
• Bra!ur!brandingsynpunkt!(stärker!varumärket)!
• Säkerställer!energimedvetenhet!inom!företaget!
• Underlättar!det!egna!uppföljningsarbetet!
• Säkerställer!effektiv!drift!

Anledningar!till!att!energitjänsterna!inte!sågs!som!intressanta:!
• Vill!hålla!kompetensen!inom!företaget!!
(ser!outsourcing!som!en!risk)!

• Utövar!redan!energitjänsten!själva!(internt)!
• Ej!ekonomiskt!lönsamt!

!
!

Kooperativ bostadsorganisation 1 (KP1) 

Bakgrund 

Fastighetsbolaget! är! ett! kooperativt! bolag! som,! tillsammans! med! ett! flertal! andra! fristående!
enheter,! ligger! under! ett! gemensamt! varumärke.! Alla! enheter! är! fristående! från! varandra!
(”Fastighetsdriften+är+ inte+ samma+utan+ ligger+under+de+enskilda+verksamheterna”)!och!det! finns!
ingen!VD!i!företaget!(”Besluten+kommer+underifrån,+det+är+mycket+röstande”).!Just!denna!enhet!är!
aktiv!i!en!förort!till!en!storstad!och!majoriteten!av!fastighetsbeståndet!utgörs!av!bostäder.!
Informanten!är!teknisk!chef!på!bolaget!och!säger!sig!ha!”tre+hattar”,!eller!ansvarsområden,!där!
han!bland!annat!ansvarar!för!förvaltningen,!utvecklingen!och!nybyggnationerna.!!

Ja#

Energistatistik*

Energianalys*

Energieffektivisering*

Energirådgivning*

Administrationsstöd*

Nej#

Utbildning*

EPC*

Energideklaration*

Serviceavtal*

Drift*&*Underhåll*
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Energiarbete 

Informanten! svarar! kort! och! koncist! ”Ja”! på! frågan! om!man! har! ett! uttalat! energiarbete.! Han!
förklarar!dessutom!att!man!på!senaste!tiden!har!börjat!arbeta!mot!särskilda!energimål:!”Vi+har+
börjat+sätta+mål+men+utvecklar+dem+fortfarande.+Vi+har+en+ny+resurs+som+är+miljöansvarig+och+som+
ska+styra+upp+energiB+och+miljöarbetet.+Det+hänger+ihop.”!

Bolaget!är!inte!ISOPcertifierat!men!”har+ett+eget+miljöledningssystem+där+energifrågan+ingår.”!

Gällande!frågan!om!hur!medvetna!man!är!om!den!egna!energianvändningen!svarar!informanten:!
”Sätt+medel+på+den+frågan,+vi+vill+bli+ännu+bättre.+Vi+gör+visserligen+bokslut+där+vi+redovisar+massa,+
men+vi+vill+mer”.! Informanten!vågar! inte!svara!på!hur!stor!andel!av!de! totala!kostnaderna!som!
utgörs!av!energikostnader,!eftersom!den!frågan!inte!ligger!på!honom.!

På!frågan!om!varför!man!jobbar!med!energifrågan!är!svaret!lite!splittrat:!”Vi+ska+ta+vårt+ansvar,+
men+ vi+ måste+ göra+ affärer+ också.+ Det+ finns+ en+ balans+med+ ekonomin,+ och+ det+ är+ mycket+ politik+
också”.! Han! beskriver! att! energieffektiviseringsåtgärder! i! huvudsak! genomförs! av! två!
anledningar:!”För+det+första+när+lagstiftningen+gör+det+möjligt,+genom+lagtvång,+subventioner+eller+
stöd,+och+för+det+andra+när+ekonomin+gör+det+möjligt,+genom+att+det+är+en+ren+affär+eller+när+något+
ändå+ska+byggas+om.”!

Kunder 

Företagets!kunder!är!hyresgästerna,! i!huvudsak!privatpersoner,!och!de!visar! inget! intresse! för!
energifrågor.! ”De+ är+ intresserade+ av+ hyran+ och+ de+ vill+ ha+ bra+ inomhusklimat.+ Vi+ sitter+ med+
[energi]frågorna+ i+ knät,+ åt+ dem”.! Kunderna! motiveras! inte! direkt! till! ett! medvetet!
energianvändande,! men! det! förändringsarbete! som! sker! kommuniceras! ut! via! bland! annat!
stämmor!och!hemsidan.!

Teknik och drift 

Anläggningarna!är!från!60/70Ptalet!och!den!installerade!tekniken!är! inte!uppdaterad,!”men+det+
börjar+bli+dags+nu,+vi+gör+studier+på+vad+vi+ska+göra.”!

”Driftorganisationen+ ligger+ internt+ och+ vi+ har+ även+ internutbildningar+ och+ dylikt+ där+ de+ lär+ sig+
tänka+rätt”.!Informanten!förklarar!att!det!är!den!nya!resursen!(miljöansvarige)!som!ska!ta!över!
och!ansvara!för!internutbildningarna.!

Kommunikationen! med! driftorganisationen! beskrivs! som! ”ett+ samspel,+ det+ är+ en+ kombination+
uppifrån+och+nerifrån.”!

Beslutsfattande 

När! det! gäller! beslutsfattandet! hänvisar! informanten! återigen! till! att! det! är! mycket!
medlemstycke,!röstning!och!politik!som!påverkar.!

För!att!ett!projekt!ska!genomföras!måste!det,! i!huvudsak,!uppfylla!ett!kriterium:!vara! lönsamt.!
”Pengar,+pengar,+pengar.+Pengar+dödar+allt.+ Sen+är+det+ en+kombination+med+etos+också,+ vad+ som+
förväntas+av+oss,+vad+vi+vill+göra,+vilka+vi+vill+vara.+Vi+vill+ta+ett+stort+ansvar+för+det+vi+gör+men+det+
måste+ finnas+ en+ sund+ ekonomi+ i+ botten”.! För! att! kunna! räkna! på! det! används! LCCPkalkyler:! ”Vi+
räknar+på+driftkostnader+och+tar+med+hela+baletten,+för+där+ligger+stålarna.”!

Informanten! väljer! att! lyfta! fram! tre! huvudsakliga! risker! som! han! upplever! inom!
fastighetsbranschen!nämligen:!

1) Varumärkesrisken!
2) Att!man!satsar!på!fel!häst!(”man!måste!välja!mellan!att!vara!först!på!bollen!eller!endast!

använda!väl!beprövad!teknik”)!
3) Statens!agerande!(”de!kan!ångra!sig!gällande!vilket!stöd!som!delas!ut!till!exempel”)!
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Energitjänster 

Intresset!för!energitjänsterna!sammanfattas!av!Tabell!39,!där!de!mest!intressanta!tjänsterna!är!

placerade!högst!i!tabellen.!

Tabell139.1KP1:1Intresse1för1energitjänster1

Anledningar!till!att!energitjänsterna!sågs!som!intressanta:!

• Stärker!ekonomin!
• Ger!miljönytta!(man!tar!sitt!ansvar)!
• Säkerställer!energimedvetenhet!inom!företaget!
• Underlättar!det!egna!uppföljningsarbetet!

Anledningar!till!att!energitjänsterna!inte!sågs!som!intressanta:!

• Vill!hålla!kompetensen!inom!företaget!!
(ser!outsourcing!som!en!risk)!

• Utövar!redan!energitjänsten!själva!(internt)!
!

!

!

!

!

!

Litet privat fastighetsbolag 1 (LP1) 

Bakgrund 

Fastighetsbolaget!är!ett!familjeföretag!som!äger!och!förvaltar!fastigheter!med!fokus!på!bostäder!

och!kommersiella!lokaler!strax!utanför!innerstadscentran.!

Informanten! är! fastighetsförvaltare! på! bolaget! och! har! i! grunden! en! teknisk! bakgrund.! Han!

började! med! att! jobba! som! elinstallatör! för! att! sedan! komma! in! mer! och! mer! på!

fastighetsförvaltning.! Idag! ser! han! sig! själv! som! en! fastighetsförvaltare! som! även! besitter! de!

tekniska!bitarna,!vilket!han!själv!anser!är!bra.!

Energiarbete 

På!frågan!om!företaget!har!ett!uttalat!energiarbete!eller!arbetar!mot!särskilda!energimål!svarar!

informanten:! ”Nej,+men+min+uppgift+ är+att+ skapa+det.+När!man!ska!plocka!elefanter! så!är!det!
energin.+Jag+investerar+i+utredningar,+analyser+och+dylikt+just+nu.+Alla+anläggningar+är+kartlagda+
så+ vi+ har+ en+ utvecklingsplan.+ Jag+ har+ tänket+ men+ har+ inte+ börjat+ genomföra+ än”.! Informanten!
menar!att!det!finns!mycket!att!göra!och!att!fokus!hittills!har!legat!på!att!optimera!systemen:!”Jag+
har+hyrt+in+en+konsultfirma+som+optimerar+systemen.+Sen+kan+man+börja+titta+på+vad+man+kan+göra+
mer+och+finlira,+när+allt+är+rätt.”!

Företaget! är! inte! ISOPcertifierat! och! har! inget! energiledningssystem.! ”Men+ vi+ har+ ett+
energianalysprogram,+det+var+det+första+jag+köpte+när+jag+började+här”.!Informanten!förklarar!att!
man! är! väldigt! medvetna! om! den! egna! energianvändningen! och! förklarar:! ”Vi+ har+
direktavkastning+på+bland+annat+totalhyran,+där+energin+ingår+och+varje+sparad+kilowattimme+går+
rätt+in+i+vår+plånbok,+så+det+ökar+ju+incitamenten+rätt+mycket”.!Han!har!dock!ingen!uppfattning!om!
hur!stor!andel!av!de!totala!kostnaderna!som!utgörs!av!energikostnader!(”Jag+har+ingen+känsla+för+
det+på+rak+arm.+Undrar+om+vi+ens+har+räknat+på+det?”),!utan!säger!bara!”en+stor+bit.”!

Små!kostnader!budgeteras!om!de!räknas!som!underhåll,!det!vill!säga!att!man!”återställer+det+till+
det+skick+det+var+innan”!eller!felavhjälpande!underhåll,!det!vill!säga!att!man!förebygger!problem!
som!kan!uppstå.! Informanten!förklarar:!”Vi+har+en+underhållsplan+där+ jag+försöker+få+med+allt+ i,+

Ja#

Administrationsstöd*

Utbildning*

Nej#

Energirådgivning*

Energistatistik*

Energianalys*

Energieffektivisering*

Serviceavtal*

Drift*&*Underhåll*

EPC*

Energideklaration*
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men+det+är+väldigt+situationsanpassat.+(…)+Tanken+är+att+man+måste+ha+reda+på+allt”.!Informanten!
förklarar! att! det! i! första! hand! handlar! om! att! ”investeringen+ måste+ hålla+ sig+ inom+
kostnadsramarna.+Energi+får+ju+hänga+med+ändå.”!

Kunder 

Företagets! kunder! är! i! förstahand! privatpersoner! samt! stora! och! små! företag.! ”Det+ är+ väldigt+
blandat,+vi+har+det+mesta”.!Gällande!kundernas!intresse!för!energifrågor!svarar!informanten!att:!
”Nej,+ de+ visar+ inte+något+ intresse.+Utom+ett+ företag+ som+har+ ISOBkrav.!Vi+har+dock+ inte+ jättestora+
lokaler+så+det+är+förmodligen+därför+vi+inte+har+fler+stora+företag+som+ställer+krav.”!

Kunderna!motiveras! inte! till!ett!medvetet!energianvändande!och! informanten!medger!att!man!
är!rätt!dåliga!på!att!kommunicera!det!förändringsarbete!som!genomförs!till!kunderna.!”Vi+är+inte+
hemma+där+än.+Jag+har+vänt+mig+till+VD+som+svarade:+’titta+dig+omkring,+vi+är+ett+litet+företag,+inget+
storföretag’+och+så+var+det+med+det.”!

Teknik och drift 

Fastighetsbeståndets!ålder!sträcker!sig!från!1800Ptalet!till!miljonprogrammet!(på!60Ptalet).!Den!
installerade! tekniken! ”är+ väldigt+ dålig,+ men+ det+ är+ den+ jag+ håller+ på+ och+ byter”.! Företaget! har!
dessutom! börjat! se! över! modern! teknik! och! prognosstyrning,! så! informanten! menar! att! det!
moderna!teknikPtänket!ändå!finns.!

Fastigheterna! driftas! internt:! ”Det+ är+ jag+ som+ klämmer+ och+ känner”.! Kommunikationen! inom!
bolaget! beskrivs! som! ”väldigt+ nära+ och+ bra,+ det+ är+ bara+ resa+ på+ sig+ och+ gå+ och+ fråga+ om+man+
undrar+något.”!

Beslutsfattande 

Beslutsprocessen! gällande! energieffektivisering! varierar! något! beroende! på! situation.! ”Under++
50+000+kronor+så+är+det+jag+som+beslutar.+Är+det+akut+så+är+det+ok+med+nästan+allt,+det+finns+ingen+
anledning+att+dra+ut+på+det.+Vi+har+korta+beslutsvägar+och+det+är+nära+till+VD.+(…)+Jag+har+styrt+upp+
veckomöten+sen+jag+började,+för+det+handlar+inte+bara+om+att+fatta+besluten+utan+att+man+ska+veta+
vad+man+sysslar+med.”!

För!att!ett!projekt!ska!genomföras!förklarar!informanten!att!man!”måste+tjäna+pengar+på+det.+Vi+
måste+hålla+leveransen+av+det+vi+ska+leverera+till+kunden+och+sen+kan+man+effektivisera+det”.!För!att!
kunna!ta!besluten!vill!informanten!se!en!LCCPanalys.!”Man+måste+räkna+på+rätt+sätt+och+med+LCC,+
och+det+ finns+ inga+såna+gränser+som+payback,+vilket+ jag+tycker+är+ett+sunt+sätt+att+se+på+det.+Man+
måste+kunna+ha+diskussioner+om+hur+man+räknar+för+man+kan+göra+flera+vobblar.+Därför+är+det+bra+
med+motstånd+och+nån+som+ifrågasätter+och+säger+’hur+tänkte+du+här’.+Vi+hjälper+varandra.”!

När!det!gäller!prioritering!säger!informanten!att!”det+största+problemet+är+inte+pengar+utan+tiden.+
Att+hinna+med+allting+själva.”!

Den!största!risken!som!informanten!ser!inom!fastighetsbranschen!är!”fastighetsbubblan.+Att+det+
kan+bli+svårt+att+räkna+hem+olika+objekt.+Det+är+extremt+svårt+att+veta,+vad+är+min+fastighet+värd+om+
5B10+år?”!
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Energitjänster 

Intresset!för!energitjänsterna!sammanfattas!av!Tabell!40,!där!de!mest!intressanta!tjänsterna!är!
placerade!högst!i!tabellen.!
Tabell140.1LP1:1Intresse1för1energitjänster1

Anledningar!till!att!energitjänsterna!sågs!som!intressanta:!
• Stärker!ekonomin!
• Ger!miljönytta!(man!tar!sitt!ansvar)!
• Säkerställer!energimedvetenhet!inom!företaget!
• Säkerställer!effektiv!drift!
• Annat:!Totalhyror!ger!direktavkastning!

Anledningar!till!att!energitjänsterna!inte!sågs!som!intressanta:!
• Vill!hålla!kompetensen!inom!företaget!!
(ser!outsourcing!som!en!risk)!

• Utövar!redan!energitjänsten!själva!(internt)!
!
!

 

Litet privat fastighetsbolag 2 (LP2) 

Bakgrund 

Företaget! är! ett! litet! byggP! och! fastighetsbolag! som! bara! har! ett! fåtal! fastigheter.! Det! är! ett!
familjeföretag!som!informantens!pappa!startade,!och!som!nu!lämnats!över!till,!och!drivs!av,!hans!
barn.!Informanten!är!VD!och!driver!fastighetsbolaget.!

Energiarbete 

Man! har! inget! uttalat! energiarbete! på! företaget,! arbetar! inte!mot! särskilda! energimål,! är! inte!
certifierade! och! har! inget! energiledningssystem.! Informanten! förklarar:! ”Absolut+ att+ man+ kan+
tänka+ på+ energin,+men+ för+mig+ är+ det+ nog+mer+ en+ kostnadsfråga”.! Han! beskriver! att!man! utför!
åtgärder!när!den! tekniska! livslängden!börjar!gå!ut:! ”Då+måste+något+göras+och+då+ ser+man+vad+
som+ behöver+ göras”.! Han! förklarar! att! det! oftast! handlar! om! att! man! ”vill+ göra+ en+ besparing+
pengamässigt.”!
På! frågan! om! hur! stor! andel! av! de! totala! kostnaderna! som! utgörs! av! energikostnader! svarar!
informanten:!”Den+biten+är+klurig,+det+sköts+inte+av+mig,+så+jag+vet+faktiskt+inte.+Ingen+aning.+Det+är,+
för+mig,+helt+ointressant.”!
Små! kostnader! är! budgeterade! och! större! åtgärder! genomförs! ”när+ det+ behövs”.! Informanten!
förklarar!att!man!har!externa!serviceavtal!och!säger:!”de+ lägger+ fram+vad+som+måste+göras+och+
när.+Sen+är+det+bara+att+räkna+ut.+Jag+får+informationen+från+dem+och+lägger+ihop+ett+och+ett.”!

Kunder 

Företagets!kunder!utgörs!av!”lite+olika+typer+av+hyresgäster”!och!de!visar!inte!något!intresse!för!
energifrågor.!Kunderna!motiveras!inte!heller!till!ett!medvetet!energianvändande.!

Teknik och drift 

Fastighetsbeståndet! är! från!30P,! 60P! och!70Ptalet! och!den! installerade! tekniken!är!mixad,!men!
relativt!omodern.!Fastigheterna!driftas!dessutom!externt!(”De+som+installerat+systemen+sköter+det+
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själva”)+men!andra!åtgärder!genomförs!internt,!ofta!av!informanten!själv!(”Ibland+ringer+jag+dock+
in+behöriga+när+det+behövs”).!Kommunikationen!är!väldigt!öppen! i!och!med!att! ”det+är+ ett+ litet+
företag.”!

Beslutsfattande 

Informanten!beskriver!att!”Alla+beslut+går+via+mig,+men+är+det+ekonomiskt+då+går+det+via+oss+båda+
[honom+och+ekonomen]”,!vilket! innebär!att!allt!går!via! ledningen.!Han!förklarar!att!allt!som!har!
med! bankkontakter! att! göra! hanterar! ekonomen,!men! allt! annat! hanterar! han.! ”Jag+ har+ ingen+
direkt+ budget,+ jag+ ser+ ju+ vad+ lägenheterna+ behöver.+ Jag+ öronmärker+ inte+ pengar+ till+ en+ enskild+
fastighet+utan+ser+vad+fastighetsbeståndet+har+för+pengar+och+använder+det+där+det+behövs.”!

Några!kriterier!som!ska!uppfyllas!för!att!en!åtgärd!ska!genomföras!är!att!”Det+ska+vara+lönsamt,+
ha+en+paybacktid+på+6+år+eller+nåt+sånt”.! Informanten!använder!sig!av!payback!och!sunt!förnuft!
när!han! ska! räkna!på! investeringarna,! och! säger! att!man! inte!har!några!prioriteringsproblem.!
Han!upprepar:!”Man+kan+titta+på+energi+och+miljö,+men+för+mig+är+det+en+kostnadsfråga.”!

När! det! gäller! risker! anser! informanten! inte! att! företaget! ”egentligen+ inte+ ställs+ inför+ så+ stora+
risker+så+man+ inte+mäktar+med.+ (…)+Det+skulle+vara+om+hyresgästen+går+ i+konkurs+eller+om+stora+
underhållskostnader+uppstår+som+man+inte+hade+räknat+med.”!

Energitjänster 

Intresset!för!energitjänsterna!sammanfattas!av!Tabell!41,!där!de!mest!intressanta!tjänsterna!är!
placerade!högst!i!tabellen.!
Tabell141.1LP2:1Intresse1för1energitjänster1

Anledningar!till!att!energitjänsterna!sågs!som!intressanta:!

• Ger!miljönytta!(man!tar!sitt!ansvar)!
• Säkerställer!effektiv!drift!

Anledningar!till!att!energitjänsterna!inte!sågs!som!intressanta:!

• Finns!inget!behov!av!detta!i!nuläget,!men!kanske!i!framtiden!

!

!

!

!

!

!

!

Statligt fastighetsbolag 1 (ST1) 

Bakgrund 

Företaget!är!ett!stort!statligt!ägt!fastighetsbolag!som!förvaltar,!utvecklar!och!bygger!fastigheter.!
Informanten! beskriver! att! ”det+ finns+ en+ inre+ tröghet+ i+ bolaget,+ tjänar+ man+ för+ mycket+ blir+ folk+
sneda.+ Kunderna+ tycker+ att+ vi+ stjäl+ deras+ pengar+ och+ ger+ till+ staten.!Det+ är+ ett+ moment+ 22,+ för+
hyrorna+måste+vara+marknadsmässiga.”!

Informanten!själv!är!vice!VD!på! företaget!och!”ansvarar+ för+den+hårda+delen+av+bolaget,+det+vill+
säga+allt+ som+har+med+ teknik,+ IT,+hållbarhet+ [energi+och+miljö],+ inköp+och+verksamhetsutveckling+
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att+göra”.!Han!har!jobbat!inom!finansP,!fastighetsP,!konsultP!och!entreprenörsbranschen!(”Så+allt+
som+är+relevant+för+det+här+arbetet+alltså”).!

Det!handlar!mycket!om!politik,!förklarar!informanten:!”Man+måste+kunna+driva+ett+företag+som+är+
effektivt+men+det+är+en+politisk+fråga.+Man+måste+tassa+på+tå+och+se+till+att+alla+är+med+hela+tiden.+
Stressen+med+att+jobba+för+lönsamhet+finns+dessutom+inte+här,+man+är+inte+van+att+stå+på+tå.+Då+blir+
det+ett+ ’fat+and+lazy’Bföretag.+ Jag+tror+det+är+för+att+man+inte+har+haft+någon+kris.+Man+har+aldrig+
behövt+stå+på+tå”.!Detta!påverkar!även!beslutsfattandet,!menar! informanten:!”Jag+ försöker+vara+
rak+och+tydlig+men+här+händer+det+inte+så+mycket.+Man+vill+ha+konsensus,+men+det+går+inte+alltid.”!

Energiarbete 

Som!svar!på! frågan!om!företaget!har!ett!uttalat!energiarbete!säger! informanten:! ”Ja!+Absolut!”.!
Han!lyfter!fram!det!faktum!att!man!vill!vara!en!god!förebild:!”I+och+med+att+vi+är+ett+stort+företag+
så+påverkar+vi+branschen+väldigt+mycket.”!

Företaget!jobbar!aktivt!mot!särskilda!energimål,!och!informanten!förklarar:+”Energiexplicita+mål+
har+ vi+ jobbat+ otroligt+ mycket+ med+ de+ senaste+ 10+ åren.+ Vi+ ska+ till+ exempel+ reducera+
energikonsumtionen+(…)+till+2025”,!men!tillägger!att!det!kommer!bli!allt!svårare!ju!närmre!man!
kommer! målet.! Man! jobbar! även! med! miljöcertifieringar! av! byggnader,! är! certifierade! enligt!
miljöledningssystemet! ISOP14001! och! funderar! mycket! på! grön! energi! (”Vi+ vill+ minska+ vårt+
elbehov+ och+ har+ lite+ experimentanläggningar”).! Informanten! säger! att! man! dessutom! har! ett!
egenutvecklat!system!som!kan! likställas!med!ett!slags!energiledningssystem!(”Det+är+en+portal+
för+informationsutbyte+inom+företaget”).!

Energikostnader! står! för! ”en+oerhört+ stor+del”! av! företagets!kostnader,!och!man!är! ”mycket+ väl+
medvetna”+ om! den! egna! energianvändningen.! Informanten! förklarar:! ”Vi+ har+ gjort+ stora+
investeringar+ i+mätutrustning+ för+ realtid+ i+ alla+anläggningar+och+ vi+ går+ just+nu+ igenom+vad+man+
kan+göra+i+samtliga+fastigheter,+högt+och+lågt.”!

Energieffektiviseringsåtgärder!genomförs! ”kontinuerligt,+men+ ibland+gör+man+punktinsatser,+ till+
exempel+vid+ombyggnation,+när+man+ändå+är+där+och+bökar.”!

Kunder 

Företaget! har! en! stabil! och! specifik! kundgrupp! som! utgörs! av! ”enbart+ trygga+ hyresgäster”.!
Intresset!för!energifrågor!”är+väldigt+varierande.+Vissa+är+helt+på+och+vill+påverka+men+andra+bryr+
sig+ inte.+ De+ som+ ställer+ krav+ är+ de+ som+ har+ hållbarhetskrav+ och+ måste+ redovisa+ energiB+ och+
miljöarbetet.+Vissa+kunder+ställer+krav+i+branschen+men+alla+våra+kunder+är+inte+riktigt+där+ännu,+
men+de+kommer+komma+dit,+de+håller+på+att+vakna+upp.”!

Informanten!medger!att!man!inte!jobbat!aktivt!med!att!motivera!hyresgästerna!till!ett!medvetet!
energianvändande:!”Vi+har+varit+dåliga+på+det+men+det+ligger+framåt+i+tiden.+(…)+Det+handlar+om+
att+synliggöra+och+vi+kommer+jacka+upp+oss+lite”.!Han!tillägger!dock!att!de!nyinstallerade!mätarna!
innebär! att! ”vi+ kan+ delge+ kunderna+ hur+ deras+ förbrukning+ ser+ ut.+ Alla+ vill+ inte+ använda+ sig+ av+
systemet,+men+det+kommer+mer+och+mer”.!På! frågan!om!varför!man!planerar!att! jobba!med!det!
svarar!han:!”Det+är+för+att+kunna+sälja+och+hyra+ut+i+framtiden.+Det+rör+sig+från+att+vara+en+kostnad+
till+att+vara+en+självklarhet.”!

Något! intressant! man! observerat! är! att! ”Lägst+ energiförbrukning+ har+ vi+ kunnat+ se+ hos+ de+
hyresgäster+ som+ har+ varmhyra”,! det! vill! säga! att! energin! ingår! i! hyran.! Där! handlar! det,! enligt!
informanten,! om! att:! ”Vi+ ska+ vara+ ett+ stöd+ för+ våra+ kunder.+ Vi+ har+ ett+ större+ syfte.+ Vi+ borde+ ta+
ansvaret+och+äga+ansvaret.”!

Företaget! är! enligt! informanten! ”extremt+ dåligt”+ på! att! kommunicera! förändringsarbetet! som!
sker!till!kunden:!”Vi+är+dåliga+på+att+framhäva+oss+själva,+vi+är+lite+försynta.”!

Kommunikation!åt!andra!hållet,!från!kunden!till!företaget,!går!via!felanmälan.!
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Teknik och drift 

Fastigheterna! ”sträcker+ sig+ från+1800Btalet+ till+modern+ tid”+och! teknikens! som!är! installerad! är!
varierande.!”Nya+hus+som+byggs+är+extremt+energieffektiva,+men+i+de+äldre+fastigheterna+finns+det+
mycket+att+hämta+hem.+Då+kan+vi+på+sätt+och+vis+dopa+vår+egen+verksamhet+genom+att+bygga+nytt,+
för+det+är+så+extremt+energieffektivt+att+det+sänker+snittvärdet.”!

Driften! ligger! internt! och! informanten! förklarar:! ”50+ procent+ av+ vår+ personal+ är+ driftpersonal”.!
Detta!innebär!att!man!har!”ganska+hög+kunskap+inom+företaget,+men+för+att+hinna+med+allt+tar+vi+
ändå+in+extern+kompetens+i+form+av+konsulter.”!

Beslutsfattande 

”Alla+ investeringar+som+görs+går+genom+mig+–+högt+och+ lågt”! inleder! informanten!och!fortsätter!
med!att!tillägga:!”Fast+de+små+grejerna+sköts+av+sig+självt.+Alltså,+vi+har+ju+ingen+budget.+Vi+jobbar+
budgetlöst.+Man+bara+kör!”++

Han! förklarar! att! processen! ser! ut! som! följer:! ”Teknikerna+ hittar+ åtgärder,+ eller+ så+ hittas+ de+
genom+ benchmarking+ av+ någon+ högre+ upp+ i+ organisationen”.! Beroende! på! storlek! når! det!
dessutom!olika!högt!upp!i!hierarkin:!”Under+10+miljoner+kronor+sköts+det+lokalt,+mellan+10+och+30+
miljoner+går+det+via+mig+och+är+det+mer+[över+30+miljoner+kronor]+går+det+till+styrelsen.”!

För! att! ett! projekt! ska! genomföras! måste! snittet! på! avkastningen! överskrida! 7! procent.! ”Vi+
använder+energiportalen+ för+att+göra+LCCBanalyser.+Vi+ försöker+paketera+ flera+åtgärder+och+göra+
bra+ lösningar”.! På! så! vis! förklarar! informanten! att! även! de! mindre! lönsamma! åtgärderna!
genomförs:!”Effektiva+energibesparande+åtgärder+finansierar+delvis+de+icke+lönsamma+åtgärderna.+
Annars+blir+de+inte+gjorda.”!

På! frågan! gällande! hur! man! prioriterar! och! väger! olika! projekt! mot! varandra! svarar!

informanten:!”Vi+har+aldrig+behövt+prioritera+vi+bara+kör.+Vi+har+aldrig+sagt+nej+till+ett+projekt.+Det+
är+i+och+för+sig+en+av+våra+svagheter+–+att+vi+inte+prioriterar.+Då+kanske+det+skulle+bli+mer+optimalt+
för+våra+hyresgäster.+Men+pengar+är+som+sagt+inget+problem,+så+återigen+leder+det+till+en+ ’fat+and+
lazy’Borganisation.”!

Några! risker! som! informanten! ser! inom! fastighetsbranschen! är! finansiella! risker! (ränta! och!

energipris),!operativa!risker!(tekniska!risker)!och!hyresgästrisker!(vakanser).!Detta!är!dock!inte!

något!som!påverkar!företaget!då!man!sitter!i!en!väldigt!trygg!position,!betonar!han!dock.!
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Energitjänster 

Intresset!för!energitjänsterna!sammanfattas!av!Tabell!42,!där!de!mest!intressanta!tjänsterna!är!
placerade!högst!i!tabellen.!
Tabell142.1ST1:1Intresse1för1energitjänster1

Anledningar!till!att!energitjänsterna!sågs!som!intressanta:!

• Stärker!ekonomin!
• Ger!miljönytta!(man!tar!sitt!ansvar)!
• Bra!ur!brandingsynpunkt!(stärker!varumärket)!
• Säkerställer!energimedvetenhet!inom!företaget!
• Underlättar!det!egna!uppföljningsarbetet!
• Säkerställer!effektiv!drift!
• Stärker!kundrelationen!genom!att!underlätta!kundens!
miljöarbete!

• Minskar!risken!för!framtida!vakanser!(pga.!ökade!kundkrav)!

Anledningar!till!att!energitjänsterna!inte!sågs!som!intressanta:!
• Vill!hålla!kompetensen!inom!företaget!!
(ser!outsourcing!som!en!risk)!

• Utövar!redan!energitjänsten!själva!(internt)!
!

Statligt fastighetsbolag 2 (ST2) 

Bakgrund 

Företaget! är! ett! stort! allmännyttigt! fastighetsbolag! som! ägs! av! staten.! Bolaget! äger,! förvaltar,!
utvecklar! och! säljer! fastigheter! och! fokus! ligger! på! tillväxtområden! och! storstadsregioner.!
Informanten!är!energistrateg!på!bolaget.!

Energitjänster 

Intresset!för!energitjänsterna!sammanfattas!av!Tabell!43,!där!de!mest!intressanta!tjänsterna!är!
placerade!högst!i!tabellen.!
Tabell143.1ST2:1Intresse1för1energitjänster1

Anledningar!till!att!energitjänsterna!sågs!som!intressanta:!
• Stärker!ekonomin!
• Ger!miljönytta!(man!tar!sitt!ansvar)!
• Säkerställer!effektiv!drift!

Anledningar!till!att!energitjänsterna!inte!sågs!som!intressanta:!

• Vill!hålla!kompetensen!inom!företaget!!
(ser!outsourcing!som!en!risk)!

• Utövar!redan!energitjänsten!själva!(internt)!
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