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Sammanfattning 
 

Resurseffektivisering är ett område som kommer att spela en allt mer större roll i framtida 
samhällen både på grund av ekonomiska orsaker men också på grund av klimatförändringarna 
samt den begränsade tillgången på energiresurser. Energieffektivisering är en del av detta 
område med tanke på att energikonsumtionen blir allt större och större. Energipriset går inte att 
påverka men kostnaden går det att påverka genom att kartlägga energiförbrukningen och därefter 
vidta lämpliga åtgärder. Fastighetssektorn är en bransch där det finns stora anledningar att titta 
på energikonsumtionen då de står för ca 40 % av samhällets energiförbrukning i 
Sverige.(Energimyndigheten, 2012) 
Inom fastighetsbranschen kan man energieffektivisera på många olika sätt och det finns en 
uppsjö av olika lösningar vilka tillämpas efter behov och möjligheter. Det allternativ man väljer 
beror av hur kartläggningen av fastigheten som ska energieffektiviseras ser ut. 
Energikartläggningen erbjuds i form av en tjänst från olika energitjänstföretag som finns på 
dagens marknad därefter får man sig en klar bild över var och hur energieffektiviseringar bör 
tillämpas och om detta är ekonomiskt lönsamt.  

I denna studie har man kommit fram till att de energieffektiviserings projekt som undersökts har 
alla varit lönsamma och gett en långsiktigt hållbar avkastning. Man har vidare undersökt de 
gröna hyresavtalens inverkan på långsiktiga lönsamhetsaspekter och påvisat goda resultat av att 
teckna avtalen. 

Sammantaget så kan man konstatera att det finns goda utsikter för en lönsam 
energieffektiviseringsmarknad som både utgör möjligheter för renare miljö samtidigt som man 
kan skapa ekonomiska värden. 
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Abstract 
 
Resource efficiency is an area that will play an increasingly larger role in future societies both 
because of economic reasons but also because of climate change and the limited availability of 
energy resources. Energy efficiency is part of this area, given that the energy consumption is 
becoming increasingly larger. Energy prices cannot be affected but you can control the cost and 
it is possible to influence by mapping the energy consumption and then take appropriate actions. 
The real estate area is a sector where there are great reasons to look at energy consumption as 
they account for approximately 40% of society's energy consumption in Sweden. ( Swedish 
Energy Agency, 2012)  
In the real estate sector there are many ways to be more energy efficient and there are a plenty of 
different solutions which are applied according to need and opportunity. The options you choose 
depend on how the mapping of the property looks to be able to become more energy efficient. 
The energy mapping is offered as a service from various energy service companies available on 
the market today, when the mapping done you get a clear picture of where and how energy 
efficiency solutions should be applied and whether it is economically viable or not. 
In this study it was concluded that the energy-efficiency projects that was examined, have all 
been profitable and has provided a long-term sustainable yield. It has further examined the 
“green lease agreements” on long-term profitability aspects and demonstrated good results from 
signing these types of leases.  
Overall, one can conclude that there are good prospects for the profitable energy efficiency 
market that represent both opportunities for a more sustainable environment while one can still 
create economic value. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Bakgrunden till denna studie bygger på att man vill kolla på hur en energieffektivisering av 
kontorsfastigheter kan se ut i dagens läge och på vilket sätt man går till väga när man utför 
sådana åtgärder. 
 
Resurseffektivisering kan ses som en möjlighet för att kunna minimera kostnader genom att få en 
bättre ekonomisk nytta av befintliga resurser. Inom denna studie kommer man att lägga fokus på 
resurseffektivisering genom energieffektivisering av kontorsfastigheter med hjälp av de 
energieffektiviseringslösningar som företag inom denna bransch erbjuder. Här kommer man 
även att titta på lönsamheten i att utnyttja sig av detta. 
 
När man energieffektiviserar fastigheter så gör man sig mindre beroende av energikonsumtionen 
och därmed även mindre sårbar av plötsligt höjda priser på energimarknaden som kan bero på 
exempelvis en allt mer sjunkande tillgång på fossila bränslen. Bland fördelarna är det också värt 
att nämna att en minimering av driftstörningar vid exempelvis plötsliga strömavbrott möjliggörs, 
vilket är en bra motivering varför fastighetsägare kan ha ett intresse av detta. 
(Energimyndigheten, 2009) 
 
Det som förbrukar energi i fastigheter och där det går att ta åtgärd mot energispillet med hjälp av 
energieffektiviseringslösningar är belysning, uppvärmning, ventilationssystem och kylning. Vad 
och hur mycket som skall energieffektiviseras är dock en investeringsfråga där man måste väga 
investeringskostnader mot energiförbrukning och energipriset. 
 
 

1.2 Syfte 
 
Med detta arbete vill man få sig en närmare överblick om hur en energieffektivisering av 
kontorsfastigheter ser ut samt på vilket sätt man går tillväga från kartläggning av energibehovet 
till appliceringen av lösningar och där med förbättringar av energianvändandet. Man kommer 
och titta på fördelningen över energiförbrukningsområdena för att få sig en överblick var behovet 
av åtgärder brukar förekomma oftast. Vidare kommer största fokus läggas på att undersöka de 
energimässiga och ekonomiska lönsamhetsaspekterna inom detta, för om man gör nämnvärda 
investeringar på energieffektivisering så vill man också se hur lönsamt det kan vara samt vilken 
nytta det kan vara. 
Detta dokument skulle kunna tjäna som ett material för någon som har av intresse om övergriplig 
information inom det nämnda området. Och hur man kan se på lönsamhetsaspekterna inom detta. 
 
 
 

1.3 Avgränsning 
Inom detta arbete så kommer man inte att fördjupa sig inom de ekonomiska 
kalkyleringsmetoderna där man räknar fram preliminära besparingen. Detta för att konsulterna 
som utför lönsamhetsanalys åt energitjänstföretaget, jobbar med en färdig mjukvarumodell som 
är uppbyggd och anpassad till kalkylering metoder. Det man kommer att titta på är 
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lönsamhetsaspekterna som en helhet där den ekonomiska avkastningen är en av byggstenarna för 
att lönsamhet ska uppstå. 
 
Det finns en stor skillnad på hur olika byggnader är beroende av energieffektiviseringar samt hur 
och vilka energieffektiva lösningar som kan tänkas användas därför består arbetet av 
kontosfastigheter med liknande verksamhetsområden. Vi har valt att begränsa oss till 3 
energieffektiviseringsprojekt inom detta. Bortsett från detta behandlar arbetat endast befintliga 
fastigheter och inga nybyggnationer.  
 
 

1.4 Metod 
Metoden omfattar följande delar varav den första är en litteraturstudie inom ämnet för att skapa 
en teoretisk referensram. Man har även hämtat information från internet som kan kopplas till 
ämnet. Andra delen har bestått av empiriskt material i form av en intervjuserie med personer som 
har kunskaper inom området samt en enkätsundersökning med fastighetsägarna som endast 
behandlar en del av studien. I empirin ingår även resultat av slutförda energieffektiviserings 
projekt. Avslutningsvis så kopplas dessa två delar till varandra där man jämför och analyserar för 
att nå en slutsats. 
 
Literaturstudien & internet källorna bygger på följande områden: 
 

• Energianvändningen i kontorsfastigheter. 
• Olika energieffektivisering lösningar som kan tillämpas. 
• Kartläggning och analys av energieffektiviserings behov. 
• Kalkylerings metoder. 
• Gröna hyresavtal. 
• Intressentmodellen 

 
Empirin bygger på: 
 

• Intervjuserier med kontaktpersoner från Belok och Fastighetsägarna. 
• Enkäterna består av frågor som kan kopplas till lönsamhetsaspekterna. Företagen har 

valts att anonymiseras på grund av att det har varit ganska varierande önskemål från de 
tillfrågade respondenterna om detta. Dock är många av personerna som deltagit i 
undersökningen insatta inom företagets energieffektivisering samt gröna hyresavtal. 
Enkätundersökningen är begränsad till 12 stycken respondenter. 

• Rapporterna som omfattar de olika projekten jämförs med varandra och jämförs även 
mellan de förväntade resultaten och de uppnådda resultaten för respektive projekt. 

 
 

 
 
 

2 Olika besparingslösningar inom 
energieffektivisering 

 
Det finns olika typer av lösningar för energieffektivisering av fastigheter ute på marknaden. De 
lösningar som finns och som kommer att tas upp i den här undersökningen är lösningar som 
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tillämpas på områden så som belysning, ventilation, kylning och värme. Vid kartlägganing av 
kontorsfastigheter är dessa de större energibovarna. 
 
Man kan till en början fråga sig vad energieffektivisering är. Energieffektivisering definieras 
utifrån begreppet energitjänster. Energitjänst i sin tur är en tjänst som köps av ett företag eller 
fastighetsägare från ett bolag som inriktar sig på att kontrollera fastigheters energiförbrukning 
samt att komma med lösningsförslag som skall minska energiförbrukningen. På sådan vis kan 
energieffektivisering även definieras som ett antal insatser eller åtgärder som tas till bruk för att 
reducera energi konsumtionen. (Bergmasth & Strid, 2004) 
 
 
 

2.1 Fördelningen av energiförbrukningen i kontorsfastigheter 
 
I detta arbete är det som tidigare nämnts energieffektiviseringen inom värme, kylning, belysning 
och ventilation som är av intresse. Vad finns det egentligen för andledningar till att 
energieffektivisera? Fastigheter är en utav de större energibovarna vilket tidigare konstaterats. 
Men det finns även andra elanvändningsområden som konsumerar energi. Nedan presenteras 
olika fördelningar av de olika elanvändningområderna och hur stor del de ovannämnda 
energiförbrukarna kan ha i kontorsfastigheter. Detta baseras på en undersökning som gjordes av 
energimyndigheterna. 
 
 
Undersökning som har utfördes i Sverige av energimyndigheterna utgår från en inventering av 
170 lokaler. Man har dock kvalitetssäkrat 123 av dessa kontorslokaler och utfallet av resultat är 
därför baserat utifrån dessa antal. Här har man uppmät specifik förbrukning per 
elanvändningsområde för de olika byggnaderna. Av de olika spridningsvärdena för respektive 
byggnad har man sedan räknat ut ett medelvärde för respektive elanvändningsområde.   
(Energimyndigheterna, 2007)  
 

 
Diagram 1, Medelvärde för respektive specifika elanvändningsområden, 

Energimyndigheten, 2014 
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De olika byggnaderna har haft olika värden inom respektive elanvändningsområde, 
spridningsvärdena presenteras därför i Diagram 2. 
 
 
 
 
 

 
Diagram 2, Specifika elanvändningen för samtliga byggnader, bilden ger en illustration av 
spridningen(variationen) mellan de olika elanvändningsområdena. 

 Energimyndigheten, 2014 
 
 
 
 
De båda diagrammen ger oss indikation till att belysning, värme, kylning, vattenförbrukning och 
ventilation (fläktar) är stora energikonsumenter baserat till fastighetens totala energianvändning. 
Det är bl.a. dessa elanvändningsområden som har effektiviseringspotential. På spridningsgrafen 
ser man att de elanvändningsområdena som nämnts utgör en ganska stor andel i totala 
elanvändningen i respektive fall samtidigt är det viktigt att anmärka att de olika 
elanvändningsområdena har stor spridning vilket då indikerar till att det finns olika möjligheter 
till att reducera dessa. 
(Energimyndigheterna, 2007 ) 
 
 
 
 
 

2.2 Belysning 
 
Det finns olika energieffektiviseringslösningar inom belysning. Vanlig förekommande åtgärder 
är: 
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• Att begränsa användandet av det artificiella ljuset och endast använda det vid behov eller 

olika perioder under dagen. 
• Automatiserat belysningssystem som erbjuder en reducerande konsumtion av energi 

genom att ha automatiskt slå på och slå av funktion vid lamporna som reagerar vid 
rörelse i rummet. 

• Automatisk slå av och på alla sorter lampor beroende på tid samt justera den ljusintensitet 
beroende på den mängd ljus som faller in från utstående miljö, t.ex. via fönster eller 
skärm. 

• Kontroll och styrning av strömmen till lampor, LED lampor eller annan typ av belysning 
med hjälp av ljussensorer. 

• Ljus som automatiskt kontrolleras för att maximera användandet av naturligt ljus(utifrån) 
och det artificiella ljuset(lampor) används endast vid behov. 

• Temporära avstängningar i delar av belysning som ses som icke kritiskt nödvändiga för 
en bra ljusmiljö. 

 
(Baggini, A. & Sumpar, A. 2012)  
 
 
 

2.3 Ventilation 
Faktorerna som tas i hänsyn vid energieffektivisering av ventilation är klimat faktorer, 
byggnadsmaterial och kontroll system. 
Effektiviseringen genom kontrollsystem sker av styrningen och regleringen. Detta fyller idag 
många olika funktioner och det finns en rad sätt att styra sin ventilation. 
Med hjälp av ventilationsregulatorer som kan kommunicera med kontrollsystemet kan 
regleringen i ventilationen ske. Regulatorerna installeras i ventilationssystemet och kontrollerar 
temperatur, relativ eller absolut fuktighet, tryck, luftkvalitet, entalpi. (Siemens,  2014) 
Regulatorerna kontrollerar klimatet och styrning och reglering sker där utefter. Flödet i 
ventilationstornen kontrolleras även efter period, t.ex. morgon och natt. (Yassine, B. Ghali, K. 
Ghaddar, N. Srour, I. &  Chehab, G. 2012) 
Man kan även byta ut ett ventilationssystem för att nå en energieffektivisering. Typer av 
ventilationssystem som finns är bland annat.  
 
 
Ventilation genom självdrag (S) 
Ett ventilationssystem med självdrag utgår från skillnaden i temperatur ute och inne. Luft kan 
strömma in i byggnad genom luftsdon eller brist på tätningar i väggarna. Luft som värms upp av 
byggnadens värmesystem blir lättare och stiger uppåt. Frånluftdon för ut luften ur byggnaden via 
anslutna kanaler.  
 
Systemet leder till att ventilationen fungerar som bäst under kallare delarna av året då 
temperaturskillnaden mellan luften inomhus och utomhus är större.(Energihandboken, 2008)  
 
 
 
 
 
Frånluftsventilation(F) 
Fläktar driver luften ur byggnaden i mekaniska frånluftsystem. Den är mindre beroende av 
utomhusklimatet än ett S-system. Det uppstår ett undertryck i byggnaden när fläkten suger ut 
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luften och tilluft sugs då in genom ventiler och otätheter i byggnaden. Ett frånluftsystem ger ofta 
upphov till drag då det inte är möjligt att kontrolleratilluftsflödet. (Energihandboken, 2008) 
 
 
 
Mekanisk från- och tilluftsventilation (FT) 

Här styr fäktarna både till och frånluften. Systemet kontrollerar tilluftsflödet och drag problem 
reduceras. Bortsett från det tas rent luft utifrån och systemet renar, befuktar och förvärmer 
tilluften innan den tillförs till byggnaden. 

 (Energihandboken, 2008) 

 

Mekanisk från- och tilluft med (FTX) 

Liknar det mekaniska till- och frånluftssystem(FT) men man lägger till en värmeväxlare. Detta 
gör att det är möjligt att med värmeväxlare, kan värme överföras från frånluften till 
tilluften.(Energihandboken, 2008)  

Ca 60% av värmeinnehållet i frånluften kan återvinnas i växlaren med dagens teknik . (Yassine, 
B. 2012) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 Värme 
 
När det gäller lösningar för värmesystemet så kan man installeras ett reglersystem. Systemet 
avläser vad den rådande temperaturen är i ett givet rum. Det reglerande systemet och 
styrsystemet har som uppgift att hålla jämn temperatur inom fastigheten det typiska 
reglersystemet består av termostater vid radiatorer eller termostater (givare) som är placerade 
inne eller utanför fastigheten. (Siemens. 2014) 
 
Den genomsnittliga temperaturen i en byggnad som inte har ett reglersystem eller är fel injusterat 
är väldigt ofta högre än nödvändigt. Detta innebär att energi går till spillo. Att injustera ett 
värmesystem och höja framledningstemperaturen är då en lösning.  
(ÅF ”injustering av värmesystem” 2014)    
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Själva Värmejusteringen sker med hjälp av olika typer av värmeelement som t.ex. värmepanna, 
värmepump, fjärrvärmeväxlare. Det är alltså dessa typer av värmeelement som kommunicerar 
med det reglerande systemet. (Siemens. 2014) 
 
 
Man kan även energieffektivisera genom att skapa bättre isolering i byggnaden genom att byta 
isoleringsmaterial samt täta byggander genom byte av fönster och dörrar. 
(Energimyndigheterna 2014) 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 Fjärrkyla & fjärrvärme  
Det finns olika typer av kylsystem, en av dessa är fjärrkyla och fungera på samma princip som 
fjärrvärme men där transporteras kallt vatten som kylmedium istället för varmt vatten för 
uppvärmning. Via kylsystemet pumpas kallt vatten på ca 3-4 grader pumpas upp från sjö- eller 
havsbotten varefter det kyler via värmeväxlare vattnet som cirkulerar i fjärrkyla nätet. När 
kylmediet uppnått en temperatur på ca 12-16 grader så släpps det tillbaks till sjön eller havet.    
Kylsystemet har sin funktion via värmeväxlare och ventilationssystemet. 

 
Figur 1 Fjärrkylesystem, Energimyndigheterna, 2014 

 
Enligt Figur 1 så pumpas vatten upp och kyler via en värmeväxlare. Vattnet går i sin tur genom 
en del av ventilationssystemet och kyler då ventilationsluften som går igenom 
ventilationssystemet. Här används vatten, men i praktiken kan man utnyttja även marken eller 
luften till kylningen. 
 
Fjärrvärme fungerar i princip som fjärrkyla med skillnaden att man använder sig av varmvatten 
från fjärrvärmeverket istället för kallvatten från sjön. 
 
Genom att både ha kylsystem och värmesystem i en fastighet vill man åstadkomma att de två 
systemen inte är igång samtidigt och endast drar igång vid behov.(Per-Erik Nillson. 2001 ) 
 
 

3 Tillämpningsmodell   
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För att lyckas med energieffektivisering så finns det flera steg i den processen att följa. Det man 
gör först är 
 
Innan man ger sig på en energieffektivisering av en fastighet så är det nödvändigt att utföra en 
kartläggning och analys av energianvändningen där. Det sätt man har valt att genomföra det är 
med hjälp av en handbok som har sammansats av energimyndigheten. I denna handbok finns en 
modell som består av fem moment.  
 

• Beskrivning av anläggningen 
• Kartläggningen av anläggningens nuvarande energiförbrukning 
• Anläggningens energianvändnings på kort sikt 
• Anläggningens energianvändnings på lång sikt 
• Sökande efter åtgärder för att energieffektivisera 

 
Därefter gör man också en lönsamhetsanalys som kan läggas fram som ett förslag till 
fastighetägaren. (Energimyndigheten, 2004)  
För att undersöka de ekonomiska fördelarna så kan man använda sig av LCC-kalkyl(life cycle 
cost) där man beräknar kostnaden för den inköpta utrustningen över dess hela livslängd. Genom 
att använda sig av payback metoden så kan man beräkna under hur lång tid man tjänat in de 
utlagda kostnaderna för utrustningen. 

3.1 Kartläggning och analys av energianvändningen  
För att lyckas med energieffektiviseringen av en fastighet så bör man veta hur man ska gå till 
väga för att nå det målet. Det första man bör tänka på är att man behöver identifiera vart 
någonstans energieffektiviseringslösningar behöver tillämpas. Detta gör man genom att utföra en 
kartläggning och analys av energianvändningen i fastigheten. Med hjälp av blockschema 
diagramet nedan illustreras ett metodiskt tillvägagångsätt inför åtgärder av energieffektivisering 
och förbättring. 
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Figur 2 Huvudmoment vid kartläggning och analys,  Energimyndigheten, 2014 

3.2 Payback-metoden 
 
Payback metoden är en återbetalningsmetod, beräkningarna i metoden visar hur lång tid det tar 
för en viss investering att betala sig själv. Metoden kan användas i två olika avseenden, för att se 
om en investering är ekonomiskt lönsam eller för att bedöma vilka investeringsalternativ som är 
lämplig. 
Om återbetalningen har skett under en kortare period än avsedd återbetalningsperiod är det en 
lönsam investering. Därför gäller det att välja det investeringsalternativ som har kortast 
återbetalningstid 
Om återbetalning per period är lika har man formeln, investeringsbeloppet dividerat i 
återbetalning per period. (Persson E.2008) 
 
 
 
 
 

Formel: 𝑝𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 = 𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔
å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑

   (1) 
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Payback kalkyl tar inte hänsyn till att värdet av pengar förändras över tid, inflationen, på 
beräkningarna avser den alla kassaflöden som lika mycket värda oavsett när de strömmat in. Det 
är också därför som payback metoden lämpar sig för kortsiktig investering. 
(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet. 2008) 
 
 
 
3.3 Nuvärdesmetoden  
I metoden beräknas den totala besparing som man gör under den kalkylerade tiden med 
investeringen. Alla kostnader, intäkter och besparingar som är sammankopplat med 
investeringen räknas om till nuvärdet. Nuvärdet blir i detta fall definierat som när investeringen 
gjordes. Det räknas ut en summa av alla besparingar med nuvärdesfaktor. Faktorn beror av 
kalkylräntan och kalkyltiden. En lönsam investering skulle innebära att summan av alla 
nuvärdesberäkningar, alltså summan av besparingarna, är större än investeringskostnaderna.  
 
 
 
Totalvärde av a som fördelas över n år är nuvärdessumman A. Formel enligt 
 

( ) ( ) ( )        ,Nuvärdesumma av årlig besparing A årlig besparing a nuvärdefaktor I r n•= (2) 
 
I(r,n) är nuvärdesfaktorn  med kalkylränta r och kalkyltid n 
(Olsson, P. & Skärvad, J. 2011) 
(Belok , Handbok för genomförande och kvalitetssäkring , 2014)  
 
  
 
3.4 Annuitetsmetoden  
Investeringen räknas till en årskostnad och fördelas jämt över kalkyltiden, investeringen jämförs 
sedan med motsvarande årlig besparing. Här används samma princip där investeringen kan 
räknas om till en årskortand med hjälp av en annuitetsfaktor. Faktors beror av kalkylräntan och 
kalkyltiden  
 
Investera B belopp som återbetalas under kommande n åren, mans sedan beräkna u årskostnad b. 
Formel enligt 
 
         ( ) ( ) ( )( )   /      , 3Investeringens årskostnad b kr år Investering Bo kr annuitetsfaktor P r n•=   
 
P(r,n)  är annuitetsfaktorn vid räntan r och kalkyltiden n.  
 
(Olsson, P. & Skärvad, J. 2011) 
(Belok , Handbok för genomförande och kvalitetssäkring , 2014)  
 
 
3.5 Internräntemetoden 
Internräntemetoden är ett verktyg för att beräkna den faktiska avkastningen, räknad i räntemått, 
blir av en investering vilket är sätt att bedöma lönsamheten av åtgärder som är kostnadskrävande. 
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När man beräknar fram räntan där nuvärdessumman av årlig besparing blir ekvivalent med 
investeringskostnaden, kallas för internräntan. Kriteriet för att det ska vara en lönsam investering 
är att internräntan ska vara större än kalkylräntan. Där kalkylräntan är den räntesats som ger 
avkastningskrav för investerat kapital. 
 
Internräntan > Kalkylräntan  
 
 
Om en investering 0B (kr) ger en årlig driftkostnadsminskning a  (kr/år), innebär detta  
en faktisk ränta, en internränta ir , som är ett mått på investeringens avkastning.  
Denna internränta ir  fås ur:  
 
 

( )
0

,i
a P r n
B

 (4) 

 
( ),iP r n är annuitetsfaktorn vid räntan ir  och kalkyltiden n. 

 
(Belok , Handbok för genomförande och kvalitetssäkring , 2014)  
 
 

3.6 LCC-kalkyl 
För att utreda ifall en investering på att enregieffektivisera är lönsam så kan man använda sig av 
en så kallad LCC-kalkyl. Till detta behöver man ha en översikt över olika investerings allternativ 
varefter man kan jämföra vilka som är mest lönsamma. Fördelen med denna metod är att man 
kan ta hänsyn till hela kostnaden dvs. för material, installation, underhåll under antalet år som 
utrustningens livslängd omfattar.  
 

( )   ic in e o m s env dLCC summan av C C C C C C C C= + + + + + + +  (5) 
 
där 
C = kostnadskomponent 
ic = initialkostnaden, inköpspriset för utrustningen 
in = installations- och driftsättningskostnader (inbegripet utbildning) 
e = energikostnader (förväntad kostnad för drift av systemet) 
o = driftskostnad (arbetskraftskostnaden för normal övervakning av systemet) 
m = underhålls- och reparationskostnad (rutinmässiga och förväntade reparationer) 
s = kostnad för stilleståndstid (produktionsbortfall) 
env = miljökostnad (förorening som orsakas av utrustningen) 
d = kostnad för urdrifttagande/bortskaffande (inbegripet återställande av närmiljön och 
bortskaffande av hjälputrustning). 
 
De viktigaste komponenterna när du ska beräkna en produkts LCC är: 

• Energikostnader under produktens livslängd. 
• Investeringskostnader för produkten. 
• Underhållskostnader för produkten under dess livslängd. 
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Energi- och underhållskostnaderna kommer att variera under årens lopp. Det är svårt att 
förutsäga hur stora variationerna blir. För en enkel beräkning kan kostnaderna för elenergi och 
underhåll antas vara lika stora varje år. Energi- och underhållskostnaderna under produktens 
livslängd beräknas om till dagens pengavärde med hjälp av den så kallade nuvärdesfaktorn. Då 
kan alla kostnader jämföras med varandra, investerings- energi- och underhållskostnad. 

För att beräkna livscykelkostnaden finns följande formel: 

[ ]         energi underhållLCC tot investeringskostnad LCC LCC= + +  (6) 

[ ]      LCC energi årlig energikostnad nuvärdesfaktorn= • (7) 

[ ]        LCC underhåll årlig underhållskostnad nuvärdesfaktorn= • (8) 

 
 
(Energimyndigheten, 2011)  

 
 
 
 

4 Gröna hyresavtal 
Ett grönt hyresavtal hjälper till att skapa en plattform hyresgäst och hyresvärd emellan där deras 
gemensamma strävan är att förbättra hushållningen av energin och bidra till en renare miljö. 
Samhällsnyttan spelar en mycket viktig roll här för här handlar det också om 
hållbarhetsutveckling som består av miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Kärnan i det 
gröna hyresavtalet är förbättring av fastighetens miljöprestanda där den sociala 
hållbarhetsaspekten är samverkan och dialog mellan hyresgäst och hyresvärd. Investeringar som 
bidrar till resurseffektivare förbrukning av energin kan bidra till lägre driftkostnader vilket kan 
leda till besparingar. Och både investeringar och betalningar kan delas enligt de ekonomiska 
hållbarhetsprinciperna. 
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Tabell 1 Fastighetsägarna, 2012 

 
 
4.1 Lönsamhetsaspekten 
Genom att införa gröna hyresavtal har fastighetägare som avsikt skapa värde. Dessa kan uppnås 
genom att möjliggöra följande punkter. 
 
Genom tecknande av grönahyresavtal så underlättar man energieffektiviseringen i fastigheten. 
Man skapar en kultur av miljötänk som kan bidra till ett starkare varumärke både hyresvärd och 
hyresgäst emellan. Här får man även ökad produktivitet som skapas genom att medarbetarna 
påverkas positivt av att deras företag skapar värden genom miljötänk men också genom att stärka 
sin kärnverksamhet. 
Man blir mer attraktiv på marknaden och lockar till sig nya affärspartners och kunder. Dessa 
värdeskapande fördelar kan samlas i tre utgångspunkter. 
 

• Värdeskapande miljöarbete. 
• Stärkt varumärke (goodwill) 
• Ökad produktivitet 
 
 
(Fastighetsägarna Grönt hyresavtal, en handbok. 2012)   
 
 
 

5 . Intressentmodellen 
 
Intressentmoddelen är en vanligt förekommande modell inom företagsekonomi och används för 
att peka ut vilka aktörer som har intresse i ett företag eller en organisation samt deras inverkan på 
företaget. 
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• Finansiärer- Exempelvis banker eller andra finansiärer. Tillhandahåller lån eller andra 
former av finansiering mot ränta eller annan ersättning. 

• Ägarna- Kan exempelvis ha satsat kapital, får utdelning eller avkastning i annan 
form. 

• Anställda- utför arbete i utbyte mot lön och andra förmåner. 
• Media-Utför reklam i utbyte mot pengar. 
• Aktivister-Miljöorganisationer förväntar sig effektivare miljöarbete och påverkar inte 

företaget på något sätt om företaget satsar mycket på miljön. 
• Stat och kommun - Tillhandahåller exempelvis offentligfinansierad infrastruktur, 

angelägna om att medborgare får arbete, tar ut skatt, kan ansvara för 
myndighetsutövning. 

• Leverantörer - levererar olika varor eller tjänster mot ersättning 
• Konkurrenter-Förväntar sig att vara bättre än sina rivaler. Deras inverkan på företaget 

kan vara negativ om företaget inte miljösatsar på rätt sätt. 
• Miljön & naturen- Naturen och miljön bevaras vid miljösatsningar och detta ger 

tillbaks ett renare ansikte utåt åt företaget. 
• Kunder- betalar för varor eller tjänster och förväntar sig bra service. 

(Phillips, R. 2003) 
 

6 . Empiriskt material 
Här presenteras det empiriska materialet som vi samlat via intervjuer och olika verksamma 
företag och myndigheters hemsidor. 
Statistisk data presenteras här från olika fall där man har energieffektiviserat kontorsfastigheter. 
Här är det av intresse att belysa total energiförbrukning och energikostnad för respektive fall 
Belysa vilken återbetalningsmetod som har används i respektive fall. 
Vad fastighetsägarna har satt för krav i respektive fall 
Hur man har mätt energi effektiviseringen och reduceringen av kostnaden. 
Investeringskostnaderna för respektive elförbrukningsområde och energieffektiviseringen i 
respektive elförbrukningsområde. 
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6.1 Belok 
 
Belok är ett nätverk som består av 17 fastighetsägare runt om i Sverige inom lokalsektorn. En 
närmare kontakt utfördes av företagets koordinator och projektledare Per-Erik Nilsson där en 
intervju utfördes för att se hur man bedriver energieffektivisering och för att se vilka metoder 
man använder sig utav för detta i praktiken. 
Enligt Per så är fastighetsägarna inne för att energieffektivisera allt man kan och så långt deras 
möjligheter sträcker sig d.v.s. allt som har med fastighetsenergin att göra, den delen av ett 
schemaläggningsområde för fastighetsägare. En del av energianvändningen hänger ihop med 
hyresgästerna och den brukar kallas verksamhetsenergin den delen råder man inte över som 
fastighetsägare och där är det upp till hyresgästen. 
Men det finns olika sätt att samverka hyresvärd och hyresgäst emellan för att komma till rätta 
med gränsdragningar parterna emellan för ett mer komplett energieffektiviseringsresultat. Denna 
möjlighet finns där parterna kan teckna ett så kallat grönt hyresavtal.  
 
För att uppnå avkastningskraven på investerat kapital(internräntan) som fastighetsägarna har 
investerat så har Belok en ekonomisk modell som kallas totalmetodiken där man jobbar med en 
internräntemodell.  Totalmetodiken innebär att man gör en ordentlig analys av fastighetens 
energibesparingsmöjligheter varefter man tar fram förslag på åtgärdspaket som kan uppfylla 
fastighetsägarens villkor. Idén med totalmetodiken är att tänka i paket. Dessa paket kan ge 
kraftiga energibesparingar upp till 50 % samtidigt som fastighetsägaren får en mycket god 
ekonomisk lönsamhet. 
 

 
Figur X totalmetodiken  belok, 2014 

 
Totalmetodiken tillämpas genom tre olika etapper. Den första är djupanalys av byggnaden som 
utförs av en konsult. Där simulerar man med ett beräkningsprogram, simuleringsprogram 
energibehovet och identifierar alla möjliga energibesparingar inklusive de som kan tänkas vara 
olönsamma. Därefter så använder man sig av Beloks totalverktyg som tagits fram av dem själva 
till för att beräkna lönsammaste åtgärdspaketen som uppfyller fastighetsägarnas villkor. Enligt 
Per-Erik så är det specifika med den här metodiken att, man börjar inte med och prata om 
energieffektiviseringen utan istället börjar med att fråga fastighetsägarna vilket krav på 
förväntning de har på investerat kapital det är en inledningsfråga, vad man har för krav på 
förväntning. Kraven kan vara lite olika beroende på vilken typ av fastighetsägare det handlar om. 
Kommunala fastighetsägare kanske ligger på 2-3% och privat aktör kanske ligger på 8 %. Med 
det kravet som önskas så ser man till att ta fram ett paket och att paketet ryms inom detta krav på 
avkastning. Och sen när konsulterna pratar med fastighetsägarna så pratar de bara investering, 
besparing i kronor per år och förväntad vinst av kapitalet. De lämna ute kilowattimmarna. Därför 
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att den som ska fatta ett beslut hos fastighetsägaren efter att ha bett om beslutunderlaget det är en 
person som sitter och tänker på pengar, och med all rätta bedömer lönsamheten i investeringen. 
 
Om första etappen uppfyller fastighetsägarens villkor så kan man gå vidare till etapp två. I etapp 
två så upphandlar man, projekterar samt genomför åtgärderna. När åtgärderna har genomförts så 
är man inne i etapp tre där mäter fastighetsägaren upp vilket resultatet blir för att man måste ha 
uppmäta ursprungsvärden för att kunna följa upp förbättringar. Därefter rekommenderar Beloc 
att man följer upp resultatet månadsvis i ett år framöver och tills man fått anläggningen att 
fungera som det är tänkt. Men sen är det upp till varje fastighetsägaren hur mycket 
uppföljningstid som önskas att få.  
 
 
6.2 Fastighetsägarna 
 
Här presenteras exempel på från tre liknande utvalda fastighetsprojekt före och efter utförd 
energieffektivisering. 
 
Projekt 1 
Vasakronan    
Pennfläktaren 11 
Byggår: 1977 
Verksamhet: Kontor, restauranger 
 
Total 14 000 2m BTA(bruttoarea)  
Kontorslokal på 11700 2m  
 
Uppskattad internränta ränta ca 21 % 
Uppnådd Internränta ca 15 % 
 
 
Den totala energiförbrukningen innan energieffektivisering för BTA 
 

Värme 115kWh/ 2m        

Kyla 132kWh/ 2m           
 

Fastighetsel  
 

48 kWh/ 2m  

Total energianvändning 295 kWh/ 2m  
 

            
 
 
Energiåtgärder       investeringskostnad       kostnadsbesparing  per år    
Byte av fönster                                          1000000kr          104000kr 

 
Belysning        900000kr           92000kr 
Ventilation       Okänt belopp           310000kr 
Värme  
 

        200000kr            45000kr 

Kylning 
 

        100000          30000kr 

totalkostnad          
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3000000+ventilationskostnad 
Totalbesparing      581000kr 

 
Totalt antal åtgärder 12st 
 
 
 
 
 
Beräknad energiförbrukning efter energieffektivisering 
 

Värme ca 48kWh/ 2m          

Kyla ca 28 kWh/ 2m                          

El  
 

ca 22 kWh/ 2m                 

Total beräknad energiförbrukning ca 98kWh/ 2m  
 

 
 
Uppmätt förbrukning 135 KWh/ 2m         (värme och kyla) 
Infört Gröna hyresavtal Ja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3   
Projekt 2 
Statens fastighetsverk 
Kvarteret Johannes Större 
byggår 1700, ombyggnad 1900-2002 
 
Verksamhet: Kontor, mötesrum, 
museer, restauranger 
samt butiker. 
Kontorslokal på 21 607 2m BTA(bruttoarea)  
 
Uppskattad internränta ränta ca 8% 
Uppnådd Internränta ca 23% 
 
 
Den totala energiförbrukningen innan energieffektivisering för BTA 
 

Värme 71kWh/ 2m                                

Kyla 11kWh/ 2m                                   
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Fastighetsel  
 

87kWh/ 2m                 

 
 
 
 
 
 
Total energiförbrukning för (värme och el) 
innan energieffektivisering (avser ej 
BTA(bruttoarea)) 
 

356kWh/ 2m  

 
 
       
                                  
Energiåtgärder investeringskostnad                          kostnadsbesparing  per år    
Byte av fönster och isolering              1910000 kr     119200kr    
Värme     1489300 kr    285900kr 
Belysning 226400 kr    34500kr 
Ventilation 1659300 kr   142000kr 
Kylning 1397400 kr    32000kr 
 Totalkostnad  6682400 kr  
Totalbesparing     613600kr 

 
Total antal åtgärder 30st 
 
 
 
 
 
 
 
Beräknad energiförbrukning efter energieffektivisering 
 

Värme ca36 kWh/ 2m          

Kyla ca10kWh/ 2m                          

El  
 

83 kWh/ 2m                 

 
 
 
 
Uppmätt energiförbrukning efter energieffektivisering(avser ej BTA(bruttoarea) 
 

Total energiförbrukning 320kWh/𝑚2   (värme och el, obs det fanns ej 
någon uppmätt data för kyla) 
  

Infört gröna hyresavtal 
 

okänt 
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6.4 Fabege (Hägern Mindre 7) 
 
 
Projekt 3 
Hägern Mindre 7 
Bygg år: 1970, ombyggnadsår 2001. 
Verksamhet: Kontor och konferenscenter, 
butiker samt café. 
 
 
 
Totalt 19100 𝑚2 BTA(bruttoarea)  
Uppskattad internränta ca 28 % 
Uppnådd internränta ca 12 % 
 
 
 
 
 
Energiförbrukning som avser ej BTA(bruttoarea) 
 
Värme ca 129 kWh/𝑚2   
Kyla ca 16 kWh/𝑚2                              
Fastighetsel  
 

ca 39 kWh/𝑚2                  

 
 
 
Energiförbrukning som avser BTA (bruttoarea)  
 
Värme 118 kWh/𝑚2 
Fastighetsel  
 

45 kWh/𝑚2(OBS inom el ingår kylningen då 
kylsystem förbrukar el) 
 

Total energiförbrukning 163kWh/𝑚2 
 
 
 
Energiåtgärder          investeringskostnad                          kostnadsbesparing  per år 
Värme(Luftbehandlingsaggregat 
i fläktrum) 

2.700.000 kr 547.110 kr 

Ventilationsanläggningens 
drifttider anpassas 

0 kr 539.165 kr 

Behovsstyrt ventilationssystem. 1.155.000 kr 43.455 kr 
Kylnings system 300.000 kr 75.455 kr 
totalinvestering 4.155.000 kr  
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totalbesparing  1.205.185 kr 
Total antal åtgärder 4st 
 
 
 
Uppmätt energiförbrukning efter energieffektivisering avser BTA(bruttoarea) 

Värme 58 kWh/𝑚2 

El  
 

22 kWh/𝑚2(OBS inom el ingår kylningen då 
kylsystem förbrukar el) 

Total energiförbrukning 80 kWh/𝑚2 
 
 
 
 
Uppmätt energiförbrukning efter energieffektivisering avser BTA(bruttoarea) 
 

Total energiförbrukning 80  kWh/𝑚2  (Värme och El)                     

Infört gröna hyresavtal 
 

Ja 

 
 
 
 
 
 

7 Analys och diskussion 
 
Vanligt förekommande energilösningar 
Som vi nämnt finns många energilösningar idag. Vi har tidigare nämnt ett par av de olika 
lösningar som finns. Vid det empiriska materialet som vi fått tag på ser man att 
energieffektivisering inom ventilation, kylning samt värme framkommer i samtliga fall. 
Även andra vanliga effektiviseringar som innefattar belysning, byte av fönster och isolering fram 
kommer både vid projekt 1 och 2. 
 
Fördelningen 
Vid kontorsfastigheter kan fördelningen mellan elförbrukningen, värme och kylning skilja sig. 
Då kontorsbyggnaderna är olika i storlek kollar vi på kWh/ 2m  då det ger en tydligare bild av 
byggnadens energiförbrukning 
Projekt 1 och 3 har väldigt lika förbrukning i värme medan projekt 2 har en mindre förbrukning. 
När det gäller kylningen ser vi att kylning är största energiförbrukare i projekt 1 på 132kWh/ 2m           
medan projekt 2 och 3 har denna kategori som sin minsta energiförbrukare som mäter sig till 
11kWh/ 2m respektive 16 kWh/ 2m .                                                 
Elförbrukningen är väldigt liten i projekt 1 och 3jämfört med projekt 1 som är drygt det dubbla 
beloppet. 
Om vi kopplar detta till illustration av spridningsdiagrammet (Diagram 2) från 
energimyndigheternas undersökning ser vi att precis som på diagrammet, kan det varierar det 
väldigt mycket mellan de olika energiförbrukningsområdena vid kontorsbyggnader. Men en del 
energiförbrukningsområden kan även vara väldigt lika vilket det finns empiriskt stöd för även 
här. 
Att olika kontorsbyggnader har en tendens att skilja sig i energiförbrukning kan möjligvis vara 
beroende på vad man har för verksamhet som även Per Erik nämner i intervjun. Dock har vi av 
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de exempel som framlagts valt att ta väldigt snarlika byggnader, alla bestående av kontor och 
restauranger. Skillnaden kan möjligvis förklaras i att projekt 2 och 3 även bedriver affärer, samt 
att projekt 2 bedriver även ett museum. Kontorsbyggnaderna bedriver även dessa verksamheter i 
olika omfattningar vilket kan vara vidare förklaring på varierande energiförbrukning. 
 
Vad man haft för befintlig teknik i byggnaden innan energieffektivisering skulle även möjligtvis 
kunna påverkar förutsättningen att energieffektivisera. Byggnaderna är byggda under olika år 
och man har därför haft både äldre och modernare teknik. T.ex. fanns redan modernare form av 
styrsystem som reglerade ventilation, kyla och värme i projekt 2, men detta fanns ej i projekt 1 
och 3 innan energieffektivisering.  
En del byggnader som har lite äldre och mer slitna tekniska system som exempelvis 
luftkonditionering, fläktar och kylmaskiner har högre energiförbrukning än byggnader med 
modernare system vilket Per Erik nämner. 
 
 
Kartläggning 
Vid kartläggning och analys av byggnaderna så tittar man först vad det är för typ av byggnad och 
verksamhet varefter man tittar på allt som går att energieffektiviseras även det som kan vara 
olönsamt. Efter det så gör man en lönsamhetsanalys och skapar en paketlösning som man lägger 
fram till kunden dvs. fastighetsägaren. Svårigheter med att utföra en kartläggning och analys av 
byggnaden kan ligga i att fastighetsägaren är ansvarig för fastighetsenergin men det finns en del 
av energianvändningen som fastighetsägaren inte råder över och det är den delen som är hos 
hyresgästen som brukar kallas verksamhetsenergin. För att komma till rätta med detta så finns 
det möjlighet att teckna de gröna hyresavtalen, hyresgäst och fastighetsägare emellan. I 
rapporterna med projekten som framlagts ser man att även här har man följt den typ av praxis 
som visas i teorin. Belok som står bakom dessa projekt har först gjort en djupanalys av hela 
fastigheten, vilket innefattar att beskriva byggnaden, kartlägga nuvarande energiförbrukning 
samt anläggningens energianvändning på kort och lång sikt. Man har sedan sökt efter olika 
åtgärder för energieffektivisera. Samt presenterat ett årgärdspaket och möjlig avkastning. 
 
 
Ekonomiska teorier 
I de olika projektera man haft olika fastighetsägare och olika konsulter som man arbetat med. I 
Rapporterna framgår att man har använd sig av internräntemetoden. Från Per-Erik Nilsson 
kordinator på Belok så använder man sig av totalmetodiken som en ekonomisk modell och där 
jobbar de med en internräntemodell. 
Konsulterna i företaget använder sig av LCC metoden för att beräkna olika system eller 
utrusningskostnader under hela dess livslängd. Detta gör man för att kunna jämföra olika 
kostnader där man kan uppnå liknande resultat. Exempel där Belok använder sig av LCC 
metoden är vid investering av pumpar, fläktar, fönster, belysningssystem och luftfilter.  
 
De olika ekonomiska förutsättningarna har även varit olika i projekten. Som vi ser har de olika 
projekten fått olika internräntor. Även kapital i form av investering har skiljt sig mellan 
projekten. 
Vid projekt 1 och 2 når man en ränta på 15 % och 23 % medan projekt 3 har en internränta på 8 
%. Högre uppskattad internränta sätter större krav på besparingen man skall få ut genom 
energieffektiviseringen och därigenom även högre krav på att energieffektiviseringen blir lyckad. 
 
 
Lönsamhet 
Har man nått målen inom det som utlovats i en energieffektivisering kan det ses som ett lyckat 
projekt. I samtliga fall har man haft ett mål, alltså att uppnå en viss energibesparing. Kan man 
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uppnå den energibesparing och samtidigt hålla sig till den tids- och ekonomiska plan som 
beräknats har man energieffektiviserat enligt planering och skall då i praktiken få den avkastning 
som beräknats. Dock så kan investeringen vara lönsam trots att man inte når de exakta 
avkastningskraven. I det stora hela är det även den ekonomiska avkastningen som står i fokus 
berättar Per Erik. 
 
Projekt 1 visar att man beräknat en energiförbrukning på ca 98kWh/𝑚2 efter energi 
effektivisering som skulle ge det avkastningskrav som varit nödvändigt för att uppnå 
fastighetsägarens mål, utfallet blev dock ca 135 kWh/𝑚2. Detta innebär också att man 
därigenom inte uppnår det besparingskrav och internränta som ställt för detta projekt eftersom 
besparingen 581000kr/år bygger på det uppsatta målet 98kWh/𝑚2. 
Projekt 2 
Man hade beräknat ett mål på ca 129 kWh/m2 (för värme, kyla och el) utifrån den totala 
energiförbrukningen på 169 kWh/m2. Dock var dessa mål beräknade utifrån en annan area. Men 
minskningen skulle motsvara ca 23,6 % i energimängd. Efter energieffektivisering var resultatet 
320kWh/𝑚2 (för värme och el) vilket motsvarade en minskning på ca 10 %, då man tidigare haft 
en total energiförbrukning på 356 kWh/𝑚2  (för värme och el).  
Projekt 3 
Man hade som mål att uppnå ca 80 kWh/𝑚2 , då omfattande energiförbrukningen för värme och 
el (energi för kylningen ingick då inom energi för elförbrukning). Vid uppmätning visade det 
även att man nu förbrukade ca 80 kWh/𝑚2   och man hade då uppnått det som utlovats.  Detta 
innebär också att fastighetsägaren ska nå de besparingar som beräknats till ca 1205185/år kr 
 
 
Lönsamhetsdefinitionen är att internräntan skall vara större än kalkylräntan minus 
energiprisökningen, där lönsamheten både kan ses ur ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. 
Internräntan > Kalkylräntan – energiprisökning. 
Samtliga projekt har uppnått detta och kan anses vara lönsamma, projekt 1och 3 når inte det 
internräntemål som beräknats fram medan projekt 2 når det krav som ställt då de når ca 23 %.  
Vi fått uppgifter om att fastighetägare har ofta krav på en internränta som ligger på ca 8 % för 
Beloks kunder.  Alla projekt når en internränta som är större än 8 % och kan möjligtvis då ses 
som lönsamma från fastigsägarens perspektiv. Internräntan och årliga besparingen är fortfarande 
tillräckligt stor för att betala av investeringskostnaderna i projekt 1 och 3 vilket gör att de är 
lönsamma, detta sker dock över en längre tidsperiod än planerat. 
Vid enkätundersökningen som gjort frågar vi även ”anser ni att besparingarna som uppnåtts via 
energieffektivisering vid olika byggnader är lönsamma i förhållande till investeringen”. Denna 
fråga täcker en mer generellt syn på lönsamheten, resultaten visade att 11 av 12 har svarat 
”mycket” eller ”ganska” vid denna fråga.  
 
 
Varför de slutat så olika mellan projekten i rapporterna är svårt att besvara, man har haft olika 
avkastningskrav, byggnadsutformning, tidperiod, energifördelningar, energilösningar, energipris 
m.m. En intressant faktor är dock att antalet åtgärder som man tagit till vid energieffektivisering 
för respektive projekt är väldigt olika, projekt 2 hade totalt 30 stycken åtgärder, följt av projekt 1 
med 12 stycken åtgärder, men projekt 3 hade man endast 4 stycken åtgärder vid 
energieffektivisering.  
Vid varje åtgärd innebär det en investering men också en förväntad avkastning i och med detta. 
Men för varje åtgärd tillkommer det även en risk, hinder som t.ex. att det inte ska bli klart i tid 
eller ett tekniskt problem, att investeringen inte utför energieffektiviseringen i den omfattning 
som tänk. I intervjun nämner även Per Erik att det är vanligt att utrustning ofta inte fungerar 
optimalt, utan måste ofta justeras i efterhand. Eftersom projekt 3 har mindre åtgärder, mindre 
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tekniska hinder kan vara möjlig faktor till varför de når den beräknade energiförbrukningen efter 
energieffektivisering. 
I projekt 2 når man inte energibesparings krav som ställs, ändå så når man en mycket högre 
internränta jämfört med det som har uppskattats. Faktorer som kan ha bidragit till detta kan vara 
att energiprisökningen och energipriset inte varit lika stort som beräknat, utan mycket mindre. 
Men även att det som investerat i de olika tekniska lösningarna har gett större besparingar än 
förväntat. 
I projekt 3 når man energibesparingskravet på 80 kWh/m2 men man når inte internräntemålet. 
Detta kan då bero på det motsatta, alltså att energiprisökningen och energipriset blivit större än 
beräknat samt att det som investerat i de olika tekniska lösningarna gett mindre besparing än 
beräknat. Det faktum att man nått målet för energiförbrukningen efter energieffektiviseringen 
innebär inte nödvändigvis att den uppskattade internräntan uppnås. 
 
 
Då det gäller lönsamhetsaspekterna kopplat till de gröna hyresavtalen så är de förknippade till en 
långsiktig lönsamhet vilket ”Kumar Yogesh” miljöchef på Fastighetsägarna bekräftar. 
Här gjordes en enkätundersökning för att uppskatta detta. Enkäten skickades ut till 17 stycken 
fastighetsföretag varav svar har erhållits från 12 av dessa. Frågorna är kopplat till de 
värdeskapande faktorer som gröna hyresavtal kan medföra, vilket nämnts tidigare. 
Dessa fördelar som kan tillkomma har inga direkta effekter på den kortsiktiga lönsamheten. 
Diagram 1-8 visar ett positivt utslag utifrån värdeskapandet då majoriteten har svarat ”Mycket” 
eller ”ganska” för de respektive frågor som ställts 
Diagram 7 visar ett mer blandat resultat i frågan ”Har man attraherat nya kunder, medarbetare 
och affärspartners i och med energieffektiviseringen?” 
Fråga 2-7 är direkt förknippade med de gröna hyresavtalen och den lönsamhet som kan 
uppkomma. Det som ingår i lönsamhetsaspekten i teorin är värdeskapande miljöarbete, stärkt 
varumärke och ökad produktivitet vilket våra frågor är kopplade till, kan man uppnå dessa 
punkter har man uppnått en långsiktig lönsamhet.  
Samtidigt som man kan vara kritiskt till undersökningen eftersom det inte är fastighetsägarna 
själva som svarat på undersökningen, kan man tilläga att de som besvarat enkäterna är experter 
inom detta område. De innehar mycket kunskap och har svarat utifrån deras synvinkel. 
 
Resultatet av undersökningen påvisar att man fått ett bra resultat inom dessa punkter ur ett 
generellt perspektiv vilket indikerar till att man har skapat eller skapar en bra möjlighet för en 
långsiktig lönsamhet. 
  
 
För att koppla intressenterna till värdeskapandet har bilden nedan gjorts. 
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Bilden illustrerar intressenterna som ingår i värdeskapandet. 
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För att koppla detta resultat till en företagsekonomisk teori som beskriver värdeskapande, har ett 
diagram gjort för att påvisa betydelse och resultaten av de olika faktorer som ingår i den 
långsiktiga lönsamhetsaspekten. 
 
 
 

 

 
 
 
Y-axel Betydelse för de olika värdeskapande faktorer 
X-axel Resultat för de olika värdeskapande faktorer 
 
Värdeskapande faktorer som driver fastighetsägare till att energieffektivisera. 
A: Varumärket och Konkurrensfördelar (Stärka varumärke och konkurrans mellan verksamheter) 
B: Kunder, medarbetare och affärsparters(attrahera nya kunder, medarbetare och affärspartner) 
C: Produktvitet (Stärkt kärnverksamhet och affärer) 
 
A=kopplad till fråga 2 och 3 
B=kopplad till fråga 4 och 5 
C= kopplad till fråga 7 och 8 
 
Värderingsmetoden som används för att skapa denna tabell är  
Mycket =1p 
Ganska =0.5 
Ingen åsikt =0 
Något=-0.5 
Inte alls=-1 
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8 Slutsats 
 
Vi kan utifrån det empiriska materialet se att många vanliga lösningar inom ventilation, kylning 
samt värme energieffektiviseringar framkommer inom kontorsfastigheter. 
Här kan vi vara kritiska och säga att energieffektivisering nödvändigtvis inte behöver handla om 
lösningar inom just bara dessa områden då empirin endast bygger på 3 fall men vi kan samtidigt 
se ett mönster och se att detta verkar vara väldigt vanliga energilösningar som man tillämpar i de 
verkliga fallen. 
 
Att man kan ha stora variationer inom energiförbrukningen är något som spridningsdiagrammet, 
Diagram 2, stödjer. Olika kontorsbyggnader har en tendens att skilja sig i energiförbrukning 
inom respektive område. Detta kan även ske trots att verksamheterna är väldigt lika, förklaring 
kan även finnas i omfattning av verksamhet.  
En annan faktor att beakta är att byggnader har olika tekniska system som är både gamla och 
moderna och kan påverka fördelningen.  
Arbetet har dock inte påvisat om fördelningen av de olika energianvändningsområdena kan 
påverka hur lyckat ett energieffektiviseringsprojekt kan bli. 
 
De enda svårigheter som har upptäckts med att kunna utföra en fullständig kartläggning av 
fastigheter har att göra med den så kallade verksamhetsenergin. För fastighetsenergin finns inga 
hinder att utföra kartläggningen för att det tillhör deras energianvändningsområde. Genom att 
teckna de gröna hyresavtalen så kan man komma tillrätta med dessa gränsdragningar hyresgäst 
och fastighetsägare emellan. De gröna hyresavtalen betydelse har kontrollerats genom fråga i 
enkätten ” Tycker ni att gröna hyresavtal är viktiga för att kunna lyckas med energieffektivisering 
i era fastigheter?” där man kan konstatera att de har ganska stor betydelse och underlättar 
energieffektiviseringsarbetet väsentligt där kartläggningen är ett grundläggande moment i 
energieffektiviseringen.  
 
Gällande de ekonomiska teorierna har inga generella slutsatser dragit. Vad man använder sig av 
för teorier och när, varierar stort. Det vi dock funnit är att det finns tendens att uppskattade 
internräntan som beräknas genom internräntemetoden kan avvika från den uppnådda internräntan 
efter energieffektivisering. I projekt som har undersöks har internräntan varit positiv, frågan som 
följer är då om internräntan varit lönsam. 
 
Vad som är lönsamt är en definitionsfråga. I arbetet har vi utgått från att, om internrätan var 
större än kalkylränta minus energiprisökning vid besparing, så har man uppnått en lönsamhet. 
Detta eftersom man använder interräntemetoden när man beräknar potentiell lönsamhet för dessa 
projekt. Vi kan även konstatera att vid samtliga projekt hade man uppnått detta. Från 
fastighetsägaren perspektiv så kan man se det på ett annat synsätt.  Man når inte alltid den 
uppskattade internräntan men i samtliga av våra fall har man nått en tillräcklig hög internränta 
som uppfyller fastighetsägaren krav på förväntning. Detta kan vi även styrka med 
enkätsundersökningen som utfördes på frågan 6. ”Anser ni att besparingarna som har uppnåtts 
via energieffektivisering vid olika byggnader är lönsamma i förhållande till investeringen som 
har gjort?” där vi fick resultatet från majoriteten av anställa som har koppling till 
energieffektivisering av kontosfastigheter att de har fått goda resultat efter energieffektivisering 
av deras fastigheter gällande lönsamhetsaspekten. 
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Förutom att lönsamhet är förknippat med den potentiella besparingen man gör efter en 
energieffektivisering så finns även andra lönsamhetsaspekter att titta på. 
Som tidigare nämnts angående problemet med att energieffektivisera verksamhetsenergin så kan 
man lösa det genom att teckna gröna hyresavtal. Detta kan ge ytterligare värden vilket 
enkätundersökningen styrker.  
Vid enkätundersökningen som gjorts, fann man att de flesta fastighetsägare hade fått ett 
gynnsamt resultat i samband en energi effektivisering samt gröna hyresavtal som följer i och 
med detta. Majoriteten visade en positiv åsikt för de frågor som var förknippade med 
lönsamhetsaspekten av gröna hyresavtal och energieffektivisering av befintliga fastigheter som 
tillhör dem. Vår undersökning visar att man kan stärka sitt varumärke och bli mer 
konkurrenskraftig. Det finns även indikationer på att man kan attrahera nya kunder och 
affärspartners samt öka sin produktivitet genom att stärka sin kärnverksamhet och affärer. 
Dessa värden är svåra att mäta i siffror då de är långsiktigta lönsamhetsaspekter. 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att potentialen för en energieffektiviseringsmarknad är 
god inom kontorsfastigheter då man kunnat påvisa en lönsamhet med att energieffektivisera. 

Det skapas både lönsamhet på ekonomisk plan kopplat till direkt avkastning men även mer 
långsiktiga immateriella värden. 
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