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Abstract 

Over the past few years, the energy efficiency requirements in the process of building 

multi-family dwellings have become more strict, both on a national level and on 

European union level, in order to limit the climate impact of the housing sector. 

Depending on the market actor, the incentives to follow these regulations differ. 

Through a qualitative analysis of the theoretical energy performance compared to the 

actual energy performance for a few properties built by different market players, this 

report aims to investigate if these incentives also have an impact on the measured 

energy performance for buildings depending on housing tenure and business model 

applied. 

The housing tenure, the market player’s business model, and the presence of the 

Principal/Agent-problem – both in the construction process and after establishment of 

the building – are three possible parameters which might have an impact on how energy 

efficient a multi-family dwelling becomes in use, since the incentives to aim for energy 

efficiency might differ depending on these parameters. 

The study has been carried out empirically through an interview study and a study of 

three multi-family dwellings in Stockholm, in which feedback to the three parameters 

mentioned above has been given. The results mainly consist of presenting the financial 

incentives that exist for building energy efficient buildings depending on the business 

model applied, but also the fact that systematical differences between the theoretical 

energy performance and the measured energy performance exist for multi-family 

dwellings in Sweden. The results also show that there exist big variations in the energy 

performance for multi-family dwellings, but the variations cannot be unequivocally 

linked with the housing tenure and/or the business model applied during the 

construction process. 

  



 
 

Sammanfattning 

Under de senaste åren har den svenska staten under press av EU ställt mer och mer 

strikta krav för energieffektivisering vid nybyggnation av flerbostadshus för att minska 

bostadssektorns klimatpåverkan. Incitamenten för att bygga mer energieffektiva 

flerbostadshus skiljer sig dock mellan olika aktörer på den svenska marknaden. Genom 

att kvalitativt undersöka och jämföra den teoretiska energiprestandan mot den 

uppmätta energiprestandan för några olika fastigheter upprättade av olika aktörer, 

ämnar detta arbete undersöka om denna skillnad i incitament även leder till skillnader i 

uppmätt energiprestanda för fastigheter beroende på upplåtelseform och affärsmodell.  

Upplåtelseformen, affärsmodellen för uppförandet och Principal/Agent-problemet – 

dels i byggprocessen, dels efter färdigställd byggnad – är tre tänkbara parametrar som 

kan tänkas ha betydelse för hur energieffektivt ett flerbostadshus blir när det tas i drift, 

eftersom olika incitament för att bygga energieffektivt förekommer beroende på 

kombinationen av dessa parametrar. 

Undersökningen har genomförts med hjälp av två empiriska delar - dels genom en 

intervjustudie, dels genom att utföra en fallstudie för tre fastigheter i Stockholms 

kommun. I resultaten har studien återkopplat till de tre parametrarna som studerats i 

litteraturstudien. Resultaten belyser vilka ekonomiska incitament som finns för att 

bygga energieffektivt beroende på vilken affärsmodell som tillämpas, samt att det 

förekommer en systematisk skillnad mellan den teoretiska och uppmätta 

energiprestandan för flerbostadshus i Sverige. Resultaten visar dessutom att det 

förekommer stora skillnader i energiprestanda för flerbostadshus, men skillnaden har 

inte entydigt kunnat kopplas till upplåtelseformen och/eller affärsmodellen som 

tillämpats vid uppförandet av fastigheterna. 
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1 Inledning 

I detta avsnitt beskrivs den initiala frågeställningen som handlar om byggnaders 

energiprestanda, studiens huvudsakliga mål och steg för att nå de uppsatta målen. 

1.1 Problemformulering 

Beroende på upplåtelseform och affärsmodell vid produktion av flerbostadshus så finns 

det olika incitament för att bygga hållbart - både vad gäller att bygga energisnålt och vad 

gäller att bygga slitstarkt och med kvalitet. Incitamenten för att ta hänsyn till rådande 

energiprestandakrav skiljer sig åt beroende på med vilken upplåtelseform och/eller 

affärsmodell som tillämpats. I denna studie kommer tre kombinationer att undersökas: 

om det är hyresrätter utvecklade för egen förvaltning, om det är bostadsrätter 

utvecklade för egen förvaltning, eller om det är bostäder utvecklade för att säljas oavsett 

upplåtelseform.  

Det finns idag lagstiftade energiprestandakrav, men i praktiken finns det inget straff för 

att bryta mot kraven. Det gör att många tycks strunta i kraven och bygga hus som inte 

håller tillräckligt höga mått beträffande energiprestanda. I slutändan kan det resultera i 

negativa ekonomiska konsekvenser för bostadsrättsföreningar (privatpersoner) eller 

fastighetsägare (privatpersoner, företag eller kooperativ). 

Denna studie syftar till att undersöka huruvida olika upplåtelseformer och 

affärsmodeller inverkar på boendets energiprestanda och kommer att avgränsas till att 

undersöka bostäder i flerbostadshus i Stockholmsområdet som är byggda under 2000-

talet. Den geografiska placeringen för nybyggnationen anses inte påverka 

incitamentsstrukturerna för att bygga energieffektivt. Energiprestandan är det 

jämförelsemått som finns att tillgå och kommer därför att användas för att redogöra för 

eventuella skillnader som kan påvisas, av den anledningen kommer också enbart 

energideklarerade bostäder att kunna undersökas i denna studie. 

1.2 Mål 

Syftet med arbetet är att undersöka hur de olika incitamentsstrukturerna för att bygga 

energieffektivt ser ut beroende på upplåtelseform och affärsmodell för byggnaden. 

Energiprestandakraven är oberoende av upplåtelseform och affärsmodell. Studien 

ämnar undersöka huruvida intresset för att följa dessa krav skiljer sig mellan olika 

aktörer på marknaden och på vilket sätt eventuella frånsteg från kraven påverkar både 

projektutvecklare och/eller kommande fastighetsägare (bostadsrättsföreningar eller 

fastighetsägare av hyresrätter). 

Studiens huvudsakliga mål är att ta reda på: 

 om det existerar en skillnad i energiprestanda för byggnader beroende på 

upplåtelseform och affärsmodell 

 vem som bär ansvaret för att energiprestandakraven uppnås 
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 om en skillnad kan påvisas - vad som orsakar skillnaden och om det går att 

ändra incitamentsstrukturen för att uppmuntra alla aktörer att bygga mer 

energieffektiva byggnader. 

 effekten för projektutvecklare och fastighetsägare vid påvisad skillnad 

För att uppnå dessa mål behöver följande undersökas: 

 upplåtelseformer och affärsmodeller 

 aktörer på marknaden; projektutvecklare och fastighetsägare 

 incitamentsstrukturer för att bygga energieffektivt 

 kvalitativt jämföra teoretisk respektive uppmätt energiprestanda för några 

fastigheter 

1.3 Metod  

I detta avsnitt beskrivs de metoder som använts för att genomföra studien. 

1.3.1 Litteraturstudie och sökmetoder 

För att kunna genomföra denna studie har först och främst en grundläggande 

litteraturstudie genomförts, där andra arbeten, böcker, avhandlingar, rapporter och 

artiklar behandlande energiprestanda för flerbostadshus har studerats. 

Litteraturstudien har genomförts enligt beskrivning av Nyberg (Nyberg, 2000, s. 75). 

Kortare artiklar och avhandlingar har lästs och behandlats i sin helhet, medan ett mer 

selektivt urval av information har skett vid läsning av mer omfattande litteratur. 

Litteraturstudiens disponering och sökmetoden följer trattmodellen (Patel & Davidson, 

2003, ss. 60-65), i vilken mer allmänna koncept i ämnet först granskas, för att gå in mer 

på detalj vart eftersom. 

1.3.2 Intervju 

Den intervju som genomförts för studien har genomförts i form av en semi-strukturerad 

intervju enligt trattmodellen (Patel & Davidson, 2003, ss. 60-65), där intervjun inleddes 

med att ställa mer öppna och allmänna frågor för att vart eftersom ställa mer specifika 

följdfrågor under intervjuns gång. 

1.3.3 Behandling och insamling av data 

De data som samlats in beträffande byggnaders uppmätta energiprestanda härstammar 

från boverkets hemsida via energideklarationer.  

I de fall då kommunen begärt en beräkning av uppskattad energianvändning och/eller 

energiprestanda skall dessa framgå i de tekniska beräkningarna som tas fram innan 

startbesked ges i samband med upprättandet av byggnaden (Stockholms 

Stadsbyggnadskontor, muntlig kontakt, 2015), denna information har antingen samlats 

in från enskilda föreningar, byggföretag eller från stadsbyggnadskontoret i Stockholm. 

En senare uppmätt, faktisk, energiprestanda har sedan kunnat hittas på boverkets 

hemsida. Eftersom inte alla byggnader har en energideklaration tillgänglig på boverkets 

hemsida, har studien utgått ifrån de byggnader för vilka både en energideklaration kan 
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återfinnas på boverkets hemsida och den teoretiskt beräknade energiprestandan har 

kunnat tas fram. 

Flerbostadshusen som studeras i denna undersökning använder fjärrvärme som 

uppvärmningssätt, dels för att cirka 85 % av Sveriges flerbostadshus värms av 

fjärrvärme - det är ovanligt att värma upp flerbostadshus enbart med elektricitet 

(Energimyndigheten, 2015), dels för att energiprestandakraven för ett eluppvärmt 

flerbostadshus skiljer sig från kraven på flerbostadshus med andra uppvärmningssätt 

(Boverket, 2011). 

På grund av begränsade tidsramar har studien inte kunnat fastställas statistiskt, utan en 

kvalitativ studie av tre fastigheter kommer att genomföras, i vilken flera kombinationer 

av upplåtelseformer och affärsmodeller har granskats. 

1.3.4 Kvalitativ analys, fallstudie av några flerbostadshus 

I den fallstudie som presenteras under resultaten i detta arbete har tre flerbostadshus i 

Storstockholm valts ut för undersökning. Urvalet av dessa flerbostadshus har skett med 

hänsyn till: 

1. med vilken upplåtelseform bostäderna är upprättade 

2. vilken affärsmodell som tillämpats vid fastighetens uppförande 

Hos lantmäteriet och stadsbyggnadskontoret har uppgifter om fastighetens nuvarande 

och historiska ägare tagits fram, genom vilka upplåtelseformerna och affärsmodellerna 

för upprättandet har kunnat avgöras. Hos stadsbyggnadskontoret och fastighetsägarna 

återfanns även den teoretiskt uppskattade specifika energianvändningen för dessa 

flerbostadshus. 

Vid analysen av flerbostadshusen har, förutom upplåtelseformerna och 

affärsmodellerna, återkopplingar till studiens teoridel gjorts för att beskriva och 

diskutera de upptäckta resultaten. 
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2 Teoretisk bakgrund 

Denna introduktion syftar till att ge en bättre inblick i vilka studier som redan gjorts 

kring byggnaders energiprestanda genom en grundlig litteraturstudie av vetenskapliga 

artiklar, arbeten och rapporter som har publicerats, främst på nätet. Initialt förklaras 

översiktligt vad hyresrätt/bostadsrätt innebär, byggprocessen vid uppförandet av dessa 

typer av bostäder samt de olika affärsmodeller som tillämpas vid uppförandeprocessen. 

Begreppet energiprestanda beskrivs och sedan hänvisas här till studier som belyser ett 

problem med dagens beräkningsmodeller för energiprestanda. 

2.1 Upplåtelseformer 

De två vanligaste upplåtelseformerna för bostäder i flerbostadshus i Sverige är 

bostadsrätter respektive hyresrätter. Hyresrätter byggs i regel något mindre än 

bostadstätter, enligt Figur 1. 

 

 

Figur 1: Genomsnittlig boyta fördelat på upplåtelseform för åren 2000-2013. (Statistiska Centralbyrån, 
2015) 

Figuren visar den genomsnittliga boytan för flerbostadshus i Storstockholm mellan åren 

2000-2013 fördelat på upplåtelseform, en svagt nedåtgående trend i den genomsnittliga 

boytan noteras. 

 

2.1.1 Bostadsrätter 

En bostadsrättsförening upplåter lägenheter i ett flerbostadshus genom 

bostadsrätt/nyttjanderätt. Det vanligaste fallet är att föreningen (som är en ekonomisk 
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förening) äger ett flerbostadshus där dessa lägenheter upplåtes. Själva huset finansieras 

dels av bostadsrättsinnehavarnas insatser, dels av lån som föreningen tagit. 

Bostadsrättsinnehavaren får rätten att nyttja en lägenhet i flerbostadshuset utan 

tidsbegränsning och är delägare i fastigheten genom att äga en viss andel i föreningen. 

Innehavaren betalar en årsavgift till föreningen som används till att betala lån, drift och 

underhåll av fastigheten och avgiften betalas traditionellt sett månadsvis. (Lundén, 

2006). Enligt kap. 9, 5 § i Bostadsrättslagen, SFS 1991:614, regleras föreningens, 

respektive individens (bostadsrättsinnehavarens) ansvar och rättigheter/skyldigheter, i 

föreningens stadgar (Sveriges Riksdag, Bostadsrättslag 1991:614, 2015).  

2.1.2 Hyresrätter 

En hyresrätt är en upplåtelseform av en bostad (eller lokal) där hyresgästen betalar en 

månadvis avgift till hyresvärden för rätten till att nyttja lägenheten. Hyresvärden för en 

hyresrättsbostad är ägare av hela fastigheten och hyresrättstagaren behöver, till skillnad 

från i bostadsrättsfallet, inte gå in med någon kontantinsats för att få nyttja lägenheten. 

Det är således fastighetsägaren som står för kostnader så som lånekostnader, drift-, 

underhålls- och reparationskostnader för fastigheten och ingående bostäder. Detta 

innefattar bland annat kostnader för vatten och uppvärmning och i vissa fall även 

hushållsel. (Flodin, 2008) Enligt kap. 12 18 § 1 st. Jordabalken, SFS 1970:994, är det 

också fastighetsägarens ansvar att hålla lägenheten i brukligt skick (Sveriges Riksdag, 

2015).  

2.2 Byggprocessen 

I detta avsnitt beskrivs kort några olika entreprenadformer som tillämpas vid 

nybyggnation av flerbostadshus. Här benämns byggherren som beställare och 

uppdragsgivare, medan entreprenören benämns som utförare och uppdragstagare. En 

entreprenad innebär ett åtagande av en entreprenör att utföra ett byggarbete åt en 

beställare. (Nationalencyklopedin, 2015) 

Byggprocessen kan enligt Uno Nordstrand (1988) förenklat beskrivas utifrån en 

strukturplan bestående av olika faser. Den första fasen är projektering som omfattar allt 

ifrån initial idé till färdiga bygghandlingar. I samband med projekteringsfasen så sker 

upphandlingar av bland annat konsulter och entreprenörer, och beroende på 

entreprenadform så kan delar av projekteringsfasen överlåtas till en entreprenör. Nästa 

fas är produktionen vilken pågår från byggstart tills att fastigheten står färdig. Slutligen 

övergår byggprocessen till förvaltningsfasen, där antingen fastighetsägaren eller en 

extern fastighetsförvaltare ansvarar för drift och underhåll av fastigheten. (Nordstrand, 

1988, s. 10) 

2.2.1 Totalentreprenad (Funktionsentreprenad) 

En totalentreprenad innebär att en beställare tecknar ett avtal med en entreprenör, som 

i sin tur får fullt ansvar för hela eller delar av projekteringen och produktionen. Det 

omfattar bland annat ansökan om bygglov, framtagande av bygghandlingar och 
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upphandlingar av underentreprenörer. Beställaren överlåter mer eller mindre hela 

arbetet åt totalentreprenören. Denna överlåtelse innebär att beställaren förlorar både 

insyn och inflytande i hur den egentliga arbetsprocessen går till. Entreprenören har I 

princip fria händer att välja bland annat underentreprenörer och material utifrån eget 

intresse. (Boverket, 2013) 

2.2.2 Generalentreprenad (Utförandeentreprenad) 

Vid utförandeentreprenad tar beställaren fram bygghandlingar (ritningar och 

specifikationer), därefter upphandlas en entreprenör som utför det som beskrivs i 

handlingarna och ansvarar för att resultatet av produktionen är i linje med de krav och 

specifikationer som beställaren ställt. Vanligt förekommande är att 

utförandeentreprenören anlitar underentreprenörer som utför olika delar av arbetet, då 

används istället benämningen generalentreprenad. (Boverket, 2013) 

2.2.3 Delad entreprenad (Utförandeentreprenad) 

Delad entreprenad ger beställaren ett stort inflytande över byggprocessen, då denne 

leder entreprenaden och anlitar flera olika underentreprenörer. Samordningen av 

entreprenörer ansvaras av beställaren, men kan överlåtas till en delentreprenör, som då 

benämns huvudentreprenör. Vid delad entreprenad har beställaren förhållandevis högt 

inflytande över processen, beställaren får möjlighet att påverka projektet på en mer 

detaljerad nivå än vid total- och generalentreprenad. (Eskilsson, 2012) 

2.2.4 Nybyggnation i egen regi 

Egen regi kallas det då byggherren själv genomför hela arbetet i byggprocessen. Istället 

för att anlita utomstående entreprenörer, så utför byggherren arbetet med egen 

personal. Det kan även ses som så att en entreprenör agerar byggherre och beställare av 

ett eget projekt, ofta i form av en total- eller utförandeentreprenad genom dotterbolag. 

(Boverket, 2013), (Statistiska Centralbyrån, 2009) 

2.3 Affärsmodeller 

Beroende på byggherrens visioner och ekonomiska intressen vid uppförandeprocessen 

av flerbostadshus tillämpas olika affärsmodeller, tre vanliga affärsmodeller tas upp i 

detta avsnitt. 

2.3.1 Att utveckla/bygga hyresrätter för egen förvaltning  

Einar Mattsson (Einar Mattsson, 2015), Olov Lindgren (Olov Lindgren, 2015) och 

Stockholmshem (Stockholmshem, 2015) är exempel på aktörer som bygger hyresrätter 

för att sedan förvalta dem under lång tid, oftast hela byggnadens livslängd. 

Benämningen förvaltningsbyggherre brukar också användas för den här typer av 

aktörer. Hyresrätter byggs oftast genom en utförandeentreprenad eller i egen regi för att 

ha största möjliga kontroll över processen. (Boverket, 2013) 
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2.3.2 Att utveckla/bygga bostadsrätter för egen förvaltning  

Riksbyggen (Riksbyggen, 2015) och HSB (HSB, 2015) tillhör den kategori aktörer som 

bland annat bygger bostadsrätter med syftet att efter uppförandet förvalta dem under 

lång tid. Byggherren avyttrar fastigheten till en bostadsrättsförening men avtalar också 

om förvaltning av ekonomi och skötsel av fastigheten. Eftersom bostadsrättsföreningen 

äger fastigheten så innebär det att byggherren endast verkar som en extern 

fastighetsförvaltare. När kontraktet om förvaltningsansvaret gått ut är det således fritt 

för föreningen att välja fastighetsförvaltare utifrån eget intresse. (Carlsson & Nordin, 

2008) 

2.3.3 Att utveckla/bygga flerbostadshus för att sälja till fastighetsägare 

av hyresrätter eller bostadsrätter. 

Skanska (Skanska, 2015), NCC (NCC, 2015) och JM (JM, 2015) är exempel på företag som 

tillämpar en mer kortsiktig affärsmodell som går ut på att producera bostäder för att 

sälja dem och göra en direkt projektvinst. Den blivande fastighetsägaren får inte någon 

möjlighet alls att påverka uppförandeprocessen. Vanligt här är att bygga i egen regi och 

anlita entreprenörer inom samma koncern, vilket kan bidra till minskade kostnader mot 

att anlita en utomstående entreprenör. (Boverket, 2013) 

2.4 Energiprestanda, specifik energianvändning 

Energiprestandan (också kallat den specifika energianvändningen) definieras enligt 

Boverket som en kvot mellan fastighetens energianvändning och uppvärmd area - där 

fastighetens energianvändning exkluderar hushållsel för de enskilda lägenheterna - 

enheten blir således kWh/m2 år (Boverket, 2015). Den högsta tillåtna specifika 

energianvändningen för flerbostadshus ur ett historiskt perspektiv enligt boverkets 

byggregler vid nybyggnation framgår av tabell 1. Enligt plan- och byggförordningen, SFS 

2011:338 är det byggnadsnämnden som agerar tillsynsmyndighet för att boverkets 

byggföreskrifter följs (Sveriges Riksdag, 2015). 

Tabell 1: Högsta tillåtna specifika energianvändning vid nybyggnation i ett historiskt perspektiv enligt 

boverkets byggregler, här mellan åren 2007-2013. 2013 års krav består idag, 2015. *Boverket delar sedan år 

2015 in Sverige i fyra klimatzoner (tidigare två och tre), men Stockholm befinner sig fortsatt i zon III. 

(Boverket, 2011) 

År Högsta tillåtna specifika 

energianvändning, kWh/m2 år, zon III* 

2007-2010 110 

2011 110 

2012 90 

2013- 80 

 

Sverige är uppdelat i fyra temperaturzoner för att ge en mer rättvis jämförelse mellan 

flerbostadshus i olika delar av landet - den genomsnittliga specifika energianvändningen 

är högre i norra Sverige än i södra Sverige på grund av den årliga 
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medeltemperaturskillnaden. I genomsnitt uppgick energiprestandan för flerbostadshus i 

hela Sverige år 2008 till 145 kWh/m2 år. Motsvarande siffra för Stockholmsområdet 

uppgick till 146 kWh/m2 år.  

Förutom skilda årsmedeltemperaturer på olika geografiska platser i Sverige inverkar 

även brukarnas energihushållningsvanor, om kommersiella verksamheter bedrivs i 

någon del av huset (oftast på bottenplan), vilken inomhustemperatur som används och 

byggtekniska egenskaper så som materialval för fastigheten vilken energiprestanda 

fastigheten får. (Wijk, 2015) 

Flertalet, undersökningar pekar på att den teoretiskt beräknade energiprestandan för en 

byggnad ofta avviker från den uppmätta energiprestandan på ett sådant sätt att den 

uppmätta energianvändningen är högre än förväntat. Hans Bagge och Dennis Johansson, 

doktorander vid Lunds Universitet (Bagge & Johansson, 2013), beskriver i artikeln 

“Prediction and Verification of Energy Performance in Energy Efficient Multi-Family 

Dwellings” problemställningen och visar ett konkret exempel på att problematiken 

existerar. I ett kandidatexamensarbete vid tekniska högskolan i Jönköping (Haglund & 

Svedlund, 2012) av Jonatan Haglund och Marcus Svedlund genomförs en fallstudie av ett 

antal fastigheter där liknande slutsatser dras. 

Sveby är en branschorganisation som vill införa standardiserade modeller för 

energiprestandaberäkningar samt se till att verifiering av dessa kan utföras. Tanken är 

att detta skall ske i tre steg (Sveby, 2014):  

 Uppställning av krav  

 Beräkning  

 Verifiering 

I det första steget ställs gemensamma mål för en byggnads energiprestanda upp mellan 

byggherre och entreprenör, ofta med hänsyn till gällande krav från boverkets byggregler 

eller hårdare. Om det finns en gemensam överenskommelse är det lättare att ställa krav 

på den ansvarige aktören om det visar sig att överenskommelsen brutits.  

Det andra steget består av att använda standardiserade beräkningsmodeller för 

energiprestandan med brukarindata som ska trimmas in under uppförandeprocessen 

för bästa möjliga anpassning till den berörda byggnaden. Detta för att undvika att 

byggherren väljer alltför optimistiska parametrar vid beräkningen av energiprestandan. 

Ett problem med dagens modeller är att brukarindata är svåra att uppskatta, Sveby vill 

befria energiberäkningen från det kraftiga beroendet av brukarindata. Till sist behöver 

energiprestandan verifieras och följas upp tillsammans av projektutvecklare såväl som 

entreprenör. (Sveby, 2014) 

2.4.1 Energideklarationer 

Syftet med en energideklaration är att på ett översiktligt sätt åskådliggöra 

energiprestandan för en byggnad. Den största energimängden går åt  till uppvärmning 

av boyta och varmvatten, men även fastighetsel i form av exempelvis trapphusbelysning 

och tvättstugor ingår i beräkningarna. De enskilda lägenheternas hushållsel räknas inte 
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in. I en energideklaration anges också möjliga åtgärder för att förbättra 

energiprestandan för byggnaden. (Boverket, 2014)  

Enligt lagen om energideklaration för byggnader, SFS 2006:985, övergångsregler, har 

fastighetsägaren sedan den 1 oktober 2006 skyldighet att se till att en energideklaration 

upprättas efter uppförandet av en ny byggnad. Sedan 2012 gäller även att 

fastighetsägaren har en skyldighet att se till att en energideklaration finns upprättad för 

byggnaden i samband med försäljning av byggnaden eller en andel av byggnaden. 

(Sveriges Riksdag, 2015) 

2.4.2 Bestämmelser och EU-direktiv 

EU har i och med EU-direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda satt upp 

gemensamma mål för unionen med ambitionen att sänka utsläppen av koldioxid med 20 

%, öka energieffektiviteten med 20 % och öka utnyttjandet av förnybara energikällor till 

20 % senast till år 2020, även kallat 20-20-20-målen. Då byggnader utgör en betydande 

del av energianvändningen (40 %) i unionen är det naturligt att rikta resurser mot att 

minska energianvändningen inom byggnadssektorn.  EU-bestämmelserna är en stor 

drivfaktor bakom införandet av energiprestandakraven i boverkets byggregler. Kraven 

är beräknade efter nivåer som anses vara samhällsekonomiskt försvarbara och 

kostnadsoptimala enligt boverket. (Boverket, 2015) 

I regeringens senaste budgetproposition (Näringsdepartementet, 2015) föreslås en form 

av stöd för byggandet av små hyresrätter. Hyresrättslägenheter upp till 35 kvadratmeter 

som byggs i Stockholm berättigas ett stöd om 5300 kronor per kvadratmeter för de 

investeringar som gjorts för energieffektivisering – förutsatt att energiprestandan för 

hela byggnaden understiger kraven ställda i boverkets byggregler med 20 %, 

motsvarande 64 kWh/m2 år. Lägenheter upp till 70 kvadratmeter berättigas 2650 

kronor per kvadratmeter i stöd, och större lägenheter får inget stöd. Om 

energiprestandan för byggnaden i sin helhet inte överstiger 45 kWh/m2 år så ökas 

stödet med 75 % för de berättigade bostadsytorna. 

2.5 Principal/Agent-problemet 

Principal/Agent-problemet kallas det när en beställare (principal) och en mottagare 

(agent) har skilda intressen samtidigt som det finns möjlighet för mottagaren (agenten) 

att främja sina intressen före beställarens (principalens). Ett exempel på detta kan 

tänkas vara passageraren (principalen) och taxichauffören (agenten), där passageraren 

antas vilja betala så lite som möjligt för den snabbaste vägen till målet, medan 

taxichauffören antas vilja tjäna så mycket som möjligt och därför köra den 

långsammaste vägen till målet. Överskådligheten av Principal/Agent-problemet i detta 

exempel kan tänkas skilja sig beroende på om passageraren är förtrogen med området 

eller inte. (Brown, 2001) 
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2.5.1 Mellan projektutvecklare och entreprenör 

Principal/agent-problemet anses klassikt vara ett problem inom just byggsektorn och 

området energieffektivisering. Detta problem får olika effekt beroende på vad 

uppdragsgivaren avser göra med fastigheten efter upplåtandet. Vid uppförandet av 

byggnader uppkommer ofta delade incitament som beror på skilda ekonomiska 

intressen mellan projektutvecklare och entreprenör. Det gör att agenten 

(entreprenören) kanske agerar efter sina egna intressen i stället för principalens 

(projektutvecklarens). Vid entreprenadutföranden så åtar sig agenten att bekosta hela 

arbetet som principalen har önskat (minskade/optimerade driftskostnader), men 

gynnas inte själv av resultaten - ökad energieffektivitet i det här fallet - vilket kan leda 

till att agenten istället försöker minimera sina egna kostnader på bekostnad av 

energieffektiviteten för byggnaden. (Brown, 2001) 

2.5.1.1 Totalentreprenad 

Det kan finnas starka förutsättningar för principal/agent-problemet då en 

totalentreprenad tillämpas om principalen (beställaren) önskar hållbart och 

energieffektivt, medan agenten (entreprenören) prioriterar kostnadseffektivt (genom 

att kanske välja underentreprenörer och material enligt detta). I en totalentreprenad 

är det därför av yttersta vikt att beställaren ställer tydliga krav och specifikationer för 

byggnadens energieffektivitet för att säkerställa att önskemålen uppfylls av agenten. 

(Konsumentverket, 2013) 

2.5.1.2 Generalentreprenad 

Uppdragsgivaren har vid tillämpandet av generalentreprenad mer inflytande över 

byggprocessen än vid totalentreprenad. I en generalentreprenad är det beställaren som 

ansvarar för projekteringen, vilket innebär att beställaren har större inflytande över 

utformningen av produktionen. Även här är det viktigt för beställaren att tydliggöra 

energikraven så att önskemålen uppfylls. (Nordstrand, Byggprocessen, 2008) 

2.5.1.3 Delad entreprenad 

Risken för att principal/agent-problemet skall uppkomma är mindre vid delad 

entreprenad än vid total- eller generalentreprenad, vilket härrör från att principalen 

(beställaren) har ett större ansvar, mer inflytande och närmare kontakt med de olika 

agenterna (entreprenörerna) eftersom det är beställaren som samordnar olika 

underentreprenörer för utförandet av bygget. Beställaren har möjlighet att utse en 

projektledare eller entreprenör som är ansvarig för en viss del av arbetet (Boverket & 

Konsumentverket, 2013) 

2.5.1.4 Nybyggnation i egen regi 

Vid nybyggnation i egen regi är principalen (beställaren) och agenten (utföraren) 

samma aktör. Det är vanligt förekommande att kända byggherrar anlitar egna 
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dotterbolag som sina entreprenörer. När beställaren och utföraren är samma aktör så 

råder det ingen intressekonflikt. 

I byggprocessen är ofta många olika aktörer inblandade med inbördes intresse för att 

minska sina totalkostnader. Risken blir att det saknas en helhetsbild i byggprocessen om 

det inte finns tydligt specificerade utförandekrav samt kontroller för dessa utföranden. 

(Boverket, 2013) 

2.5.2 Mellan projektutvecklare och slutanvändare 

Principal/Agent-problematiken uppkommer också mellan projektutvecklare och 

slutanvändare vid uppförandet av nya flerbostadshus. I det här fallet så har beställaren 

(vilken anses vara slutanvändaren i detta fall, exempelvis en bostadsrättsförening eller 

fastighetsägare som upplåter hyresrätter) och projektutvecklaren (byggherren) 

asymmetrisk tillgång till information vad gäller energieffektivisering samt olika 

intressen för att göra satsningar på dessa, följande problemmatris uppkommer 

(International Energy Agency, 2007, ss. 93-99): 

Tabell 2: Problemmatris som beskriver uppkomna Principal/Agent-problem beroende på vem som tar beslut 
om energieffektiviserande åtgärder samt vem som betalar för energianvändningen. 

 Slutanvändare 

bestämmer 

teknologi/åtgärd 

Slutanvändare 

bestämmer inte 

teknologi/åtgärd 

Slutanvändare betalar för 

energianvändningen 

Fall 1: Inga delade 

incitament förekommer. 

Fall 2: Effektivitetsproblem 

Slutanvändaren betalar 

inte för 

energianvändningen 

Fall 3: Användnings- och 

effektivitetsproblem 

Fall 4: 

Användningsproblem 

 

Fall 1 och fall 3 förekommer i begränsad utsträckning, dessa faller således utanför 

studiens avgränsningar. 

I fall 2 så har slutanvändaren (principalen) – de boende - inget inflytande över de 

eventuella val som görs för energieffektivisering vid uppförandet av fastigheten, men 

står själv för kostnaden av energianvändningen.  Då uppkommer ett 

effektivitetsproblem eftersom projektutvecklaren (agenten) hellre ser över sina 

investeringskostnader (kort sikt) i stället de långsiktiga drift- och 

underhållskostnaderna som ändå betalas av slutanvändaren: energieffektiva lösningar 

är således ingen självklarhet, och husets energieffektivitet minskar i det allmänna fallet. 

Problemet kan således uppkomma då en aktör bygger bostäder med kortsiktiga utsikter; 

det vill säga att sälja fastigheten direkt efter uppförandet. 

I fall 4 så har slutanvändaren inte heller något inflytande över vilka teknologier eller 

energibesparande åtgärder som vidtas, men betalar inte heller själv för 

energianvändningen. Slutanvändaren kan således tänkas ha små incitament för att göra 

energibesparingar på det individuella planet – ett användningsproblem framkommer 



12 
 

eftersom individen till exempel inte påverkas negativt ekonomiskt genom onödigt hög 

varmvattenförbrukning. 

2.6 Ansvarsbärare för att energiprestandakraven uppnås 

Som det ser ut idag så finns det ingen lag som säger att en energibalansberäkning 

behöver utföras i samband med nybyggnation av flestbostadshus, boverkets byggregler 

är i princip endast ett ramverk med allmänna råd. Eftersom kommunen agerar 

tillsynsmyndighet för ramverket av boverkets byggregler är det således upp till 

kommunen att välja ifall dessa råd behöver följas.  Ansvaret för att nybyggda 

flerbostadshus uppfyller energiprestandakraven ligger därför hos kommunerna och hos 

byggherrarna själva (Stockholms Stadsbyggnadskontor, muntlig kontakt, 2015), 

(Boverket, muntlig kontakt, 2015). 
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3 Intervju - Aktörers ekonomiska incitament för 

energieffektivt byggande 

För att få en djupare insikt i incitamentsstrukturerna för att bygga energieffektiva 

flerbostadshus inom den svenska byggsektorn, så har Anna Abrahamsson, som arbetar 

med ekonomi och finans på Atrium Ljungberg, intervjuats enligt trattmodellen som 

beskrivits i metoddelen. Abrahamsson fick läsa en bakgrund till vårt projekt och några 

kortfattade mål för studien och fick möjligheten att förbereda sig på våra frågor i 

förhand för att underlätta intervjuprocessen. Frågorna som ställdes (och som är av 

relevans för de redovisade resultaten i detta avsnitt) var: 

 Vilka huvudsakliga faktorer tar man hänsyn till i ett investeringsbeslut vid 

bostadsbyggande av bostadsrätter respektive hyresrätter? 

 Vilka olika investeringsmetoder tillämpas? 

o Hur definieras lönsamhet för dessa investeringsmetoder? 

 Vilka incitament finns det för att minska drift- och underhållskostnaderna för en 

fastighet i nybyggnadsprocessen? 

 Vad kan göras för att öka incitamenten för att bygga mer energieffektiva 

byggnader? 

Intervjun avslutades med att vi försökte återberätta det Abrahamsson berättat för oss 

under intervjuns gång för att räta ut eventuella frågetecken. 

Våra tolkningar av intervjusvaren presenteras nedan. 

3.1 Hyresrättsfallet 

I hyresrättsfallet så grundar sig byggherrens ekonomiska incitament för energieffektivt 

byggande på möjligheten att öka fastighetsvärdet för den uppförda byggnaden. 

Fastighetsvärdet ökar i samband med att fastighetens driftnetto ökar. Driftnettot kan 

ökas genom att minska drift- och underhållskostnaderna för fastigheten. En minskning 

av drift- och underhållskostnaderna ökar således fastighetsvärdet. 

Investeringskostnaden för eventuella energieffektiviserande åtgärder måste därför 

vägas upp av ett ökat fastighetsvärde – några olika avkastningsmått avgör huruvida 

investeringen blir lönsam eller inte. Projektvinsten, direktavkastningen och nuvärdet av 

investeringen är tre parametrar som inverkar. Om aktören väljer att investera i 

energieffektivisering som kortsiktigt kan innebära en ökad produktionskostnad, så kan 

det fortfarande visa sig vara lönsamt om investeringen innebär minskade drift- och 

underhållskostnader i framtiden för aktören som då även ska förvalta fastigheten. Om 

det visar sig att den ökade produktionskostnaden i praktiken inte bidrar till minskade 

drift- och underhållskostnader ger projektet sämre avkastning än väntat. 

Hyresregleringen gör att hyran inte kan påverkas om det skulle visa sig att en 

energieffektiviserande åtgärd inte sänker drift- och underhållskostnaderna, och det är 

således byggherren som påverkas av de negativa ekonomiska konsekvenserna. 

(Abrahamsson, 2015) 
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3.2 Bostadsrättsfallet  

Byggherrens ekonomiska incitament för att bygga energieffektiva bostadsrätter 

påträffas vid två tillfällen i investeringsanalysen. Det första incitamentet är att satsa på 

energieffektiva och hållbara alternativ i fastigheten för att därmed kunna motivera 

högre lägenhetspriser/insatser från blivande boende. Med rätt marknadsföring kan det 

bli en lönsam affär för byggherren genom att skapa en image av att vara en hållbar 

utvecklare av bostäder, något som potentiella köpare kan värdera högt. Byggherrens 

investering kan antingen bekostas med höjda kontantinsatser från de boende, 

alternativt genom ett höjt låneutrymme hos föreningen.  För att investeringen skall 

anses vara lönsam så måste den generera en ökad projektintäkt som motsvarar eller 

överstiger investeringskostnaden plus avkastningskravet på investerat kapital. 

(Abrahamsson, 2015) 

Ett annat sätt för byggherren att öka sin intäkt är att omstrukturera månadsavgiften i 

den blivande bostadsrättsföreningen. Månadsavgiften sätts normalt utifrån 

motsvarande bostadsrättsföreningars avgifter i området och omfattar ränta på 

föreningens lån samt drift- och underhållskostnader. Om byggherren lyckas sänka drift- 

och underhållskostnaderna genom energieffektiva lösningar så skapas ett större 

utrymme att betala räntor och därmed kunna höja föreningens lån, utan att 

månadsavgiften behöver öka till följd av detta. Byggherren kan således få en högre intäkt 

tack vare föreningens ökade betalningsförmåga. (Abrahamsson, 2015) 
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4 Fallstudie 

I denna fallstudie har tre fastigheter i Stockholmsområdet som fått bygglov år 2009 valts 

ut. Inledningsvis presenteras allmänna data för de tre fastigheterna och några 

övergripande jämförelser mellan insamlade data för fastigheterna, därefter analyseras 

de enskilda fallen. Aktörerna som byggt fastigheterna har fått förbli anonyma i denna 

studie. Uppgifterna om teoretisk energiprestanda härstammar från Stockholms 

stadsbyggnadskontor för fastighet 1 och fastighet 3, medan uppgiften för fastighet 2 

kommer från utvecklaren själv. Övriga data härstammar från bygglovshandlingar 

återfunna på stadsbyggnadskontoret. 

Energiprestandakraven vid nybyggnation av flerbostadshus med annat 

uppvärmningssätt än el var samma för samtliga fastigheter vid bygglovsansökan, 

nämligen 110 kWh/m2 år. Viktigt här är att poängtera att dessa fastigheter inte är 

representativa för hela bostadsmarknaden. En mer omfattande studie skulle behöva 

göras för att kunna säkerställa resultaten statistiskt. Några viktiga nyckelfakta som 

underlag för diskussion om fastigheterna presenteras i detta avsnitt. 

4.1 Fastighet 1 

Tabell 3: Grundläggande data för Fastighet 1 (Stockholms Stadsbyggnadskontor, 2015) 

Benämning Fastighet 1 

Område Hammarby Sjöstad 

Upplåtelseform Hyresrätter 

Antal lägenheter 52 

Total boyta, m2 4811 

Genomsnittlig boyta per lägenhet, m2 93 

Tillämpad entreprenadform Totalentreprenad (i egen regi) 

Teoretisk specifik energianvändning 

kWh/m2 år 

99 

Uppmätt specifik energianvändning 

kWh/m2 år 

122 

 

Denna fastighet har byggts av en aktör som haft för avsikt att bedriva en 

hyresrättsverksamhet och förvalta fastigheten under lång tid. Enligt uppgift från 

byggherren så byggdes fastigheten under egen regi med en totalentreprenad och stod 

klar i början av år 2010. Fastigheten befinner sig i ett lugnt och eftertraktat område nära 

vatten i Hammarby Sjöstad i Stockholms kommun. 

  



16 
 

4.2 Fastighet 2 

Tabell 4: Grundläggande data för Fastighet 2 (Stockholms Stadsbyggnadskontor, 2015) 

Benämning Fastighet 2 

Område Kungsholmen 

Upplåtelseform Bostadsrätter 

Antal lägenheter 59 

Total boyta, m2 5546 

Genomsnittlig boyta per lägenhet, m2 94 

Tillämpad entreprenadform Totalentreprenad 

Teoretisk specifik energianvändning 

kWh/m2 år 

68 

Uppmätt specifik energianvändning 

kWh/m2 år 

87 

Denna fastighet har byggts utifrån affärsmodellen att utveckla bostadsrätter för att 

sedan avyttra den till en bostadsrättsförening som blir medlem i ett större kooperativ 

som i sin tur kan bistå föreningen med tjänster som ekonomi- och fastighetsförvaltning. 

Fastigheten byggdes under totalentreprenad av en marknadsledande byggentreprenör.  

4.3 Fastighet 3 

Tabell 5: Grundläggande data för Fastighet 3 (Stockholms Stadsbyggnadskontor, 2015) 

Benämning Fastighet 3 

Område Hammarby Sjöstad 

Upplåtelseform Bostadsrätter 

Antal lägenheter 52 

Total boyta, m2 3744 

Genomsnittlig boyta per lägenhet, m2 72 

Tillämpad entreprenadform Totalentreprenad 

Teoretisk specifik energianvändning 

kWh/m2 år 

93 

Uppmätt specifik energianvändning 

kWh/m2 år 

143 

 

Affärsmodellen som tillämpats för denna fastighet är att bygga bostäder för direkt 

avyttring efter färdigställandet av byggnaden. En totalentreprenör upphandlades för att 

bygga huset. 
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5 Resultat 

I detta avsnitt presenteras de resultat som studien funnit, med fokus på fallstudien av 

tre fastigheter i Storstockholm. I detta kapitel jämförs fastigheterna i fallstudien mot 

varandra. I figur 2 plottas den teoretiska energiprestandan, den uppmätta 

energiprestandan och boverkets krav på energiprestandan för respektive fastighet i 

fallstudien. 

 

Figur 2: Energiprestanda - krav (röd linje), beräknad (blå) och uppmätt (grön). 

I tabell 6 redovisas avvikelserna i den uppmätta energiprestandan dels i förhållande till 

den teoretiskt beräknade energiprestandan, dels i förhållande till det krav som framgår i 

boverkets byggregler för de tre analyserade fastigheterna.  

Här noteras att den uppmätta energiprestandan överstiger den uppskattade 

energiprestandan för samtliga fastigheter. I alla tre fall har det redovisats teoretiska 

siffror som når upp till kraven ställda i boverkets byggregler gällande energiprestanda, 

varav en av fastigheterna nådde upp till de uppsatta kraven i verkligheten. Dessutom så 

avviker den uppmätta energiprestandan från den beräknade energiprestandan i 

varierande utsträckning för de olika fallen, i nedanstående tabell uttryckt i procent av 

kraven som framgår i boverkets byggregler:  
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Tabell 6: Den teoretiska energiprestandan i förhållande till boverkets krav respektive den uppmätta 
energiprestandan i förhållande till boverkets krav för de tre undersökta fastigheterna. 

Fastighet Energiprestanda, 

krav vid 

nybyggnation, 

kWh/m2 

Teoretisk 

prestanda i 

förhållande till 

krav 

Uppmätt 

prestanda i 

förhållande till 

krav 

Fastighet 1 110 90 % 111 % 

Fastighet 2 110 62 % 79 % 

Fastighet 3 110 79 % 130 % 

Vad som kan utläsas är att fastighet 2 är den enda som uppfyller boverkets krav på 

maximal energiprestanda då fastigheten tagits i bruk. Aktören tillämpar en form av 

riktvärde för den specifika energianvändningen för alla fastigheter som upprättas (68 

kWh/m2), den uppmätta energiprestandan uppgår dock till 87 kWh/m2 – inte lika bra 

som den initiala tanken var, men fastigheten klarar det generella kravet på 110 kWh/m2 

med god marginal.  
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6 Resultatdiskussion 

Inledningsvis diskuteras här utfallen av fallstudien, följt av en mer allmän diskussion 

kring rådande incitamentsstrukturer. 

6.1 Fastighet 1 

Med anledning av att bostaden är upprättad under egen regi bör förutsättningarna för 

uppkomsten av principal/agent-problemet ha varit begränsade, vilket leder oss till att 

tro att skillnaden mellan den teoretiska energiprestandan och den uppmätta 

energiprestandan till stor del beror på att det varit svårt att förutse vanorna hos de 

boende i fastigheten.  

I grunden så har aktören haft incitament för att minska de löpande drift- och 

underhållskostnaderna för fastigheten. En sänkning av drift- och underhållskostnaderna 

bidrar till att öka det långsiktiga driftnettot för fastigheten vilket motiverar ett högre 

fastighetsvärde (aktörens tillgångar i bundet kapital ökar). Aktören tycks ha haft som 

målsättning att bygga en fastighet som uppfyller kraven enligt boverket, men gjort för 

optimistiska beräkningar gällande brukarnas vanor. Här förekommer således ett fall 4-

problem (se tabell 2, kapitel 2.5.2) mellan fastighetsägare (projektutvecklare i det här 

fallet) och slutanvändare; slutanvändarens incitament för att spara in på exempelvis 

varmvatten är små, och det är fastighetsägaren som får ta smällen. Noteras skall dock att 

slutanvändaren indirekt betalar för energianvändningen genom att betala hyra till 

fastighetsägaren. 

6.2 Fastighet 2 

Eftersom en totalentreprenad upphandlades för uppförandet av denna fastighet, så kan 

förutsättningarna för principal/agent-problemet följaktligen ha varit starka mellan 

byggherre (projektutvecklare) och entreprenör, vilket skulle kunna vara en bidragande 

faktor till den uppvisade skillnaden mellan den teoretiska och den uppmätta 

energiprestandan.  

Principal/agent-problemet kan tänkas förekomma även mellan byggherre och 

slutanvändare för denna fastighet. Eftersom slutanvändaren i detta fall inte var den som 

uppförde fastigheten, men som indirekt via bostadsrättsföreningen betalar för 

energianvändningen, så kan det för denna fastighet råda ett fall 2-problem enligt tabell 2 

i kapitel 2.5.2 (effektivitetsproblem) där byggherren valt att prioritera kortsiktigt 

kostnadseffektiva investeringar framför de långsiktiga. Det kan även tänkas råda ett fall 

4-problem enligt tabell 2 (användningsproblem) med tanke på att slutanvändaren 

endast betalar indirekt för energianvändningen i form av en månadsavgift baserad på 

lägenhetsstorleken. 
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Aktörens incitament för att bygga ett energieffektivt hus tycks ha varit tillräckliga för att 

bygga ett hus som når upp till boverkets ställda krav, men inte hållit kvalitet nog för att 

nå upp till aktörens egna mål. Sett till den uppmätta energiprestandan som i förhållande 

till de två andra fastigheterna i fallstudien är låg, är det troligt att satsningar gjorts för 

att minska fastighetens energianvändning vid uppförandet. Aktören kan i och med detta 

ha valt att belåna fastigheten till en högre grad men tack vare sänkningen av drift- och 

underhållskostnaderna kunnat kontra för den ökade månadsavgift som belåningen 

medfört. Eftersom aktören är etablerad och välkänd kan det dessutom tänkas vara 

särskilt viktigt för aktören att framstå som en ansvarstagande utvecklare av 

energieffektiva flerbostadshus - ett sätt att skapa image och status på marknaden vilket 

vidare kan gynna företaget. 

6.3 Fastighet 3 

För fastighet 3 kan det ha funnits starka förutsättningar för principal/agent-problemets 

uppkomst mellan projektutvecklare och entreprenör i och med att upphandlingsformen 

totalentreprenad användes. Detta skulle delvis kunna förklara den uppvisade skillnaden 

mellan den teoretiska energiprestandan och den uppmätta energiprestandan. Vidare så 

är den genomsnittliga boytan per lägenhet mindre för fastighet 3 jämfört med fastighet 1 

och fastighet 2, en parameter som kan ha marginell inverkan på energiprestandan för 

fastigheten.  

Eftersom byggnaden dessutom är uppförd av en aktör som haft för avsikt att sälja den 

direkt efter färdigställandet, så kan det tänkas föreligga principal/agent-problematik 

mellan slutanvändare och byggherre. I det här fallet så har byggherren efter avyttring 

inget mer med fastigheten att göra och ansvaret över fastigheten och dess 

energianvändning har helt lagts över på bostadsrättsföreningen. Precis som för fastighet 

2 så kan det för denna fastighet tänkas råda effektivitetsproblem enligt fall 2 i 

problemmatrisen. Byggherren kan ha prioriterat kortsiktigt kostnadseffektiva alternativ 

framför långsiktigt energieffektiva alternativ. Även ett användningsproblem enligt fall 4 

i problemmatrisen kan tänkas förekomma, där den slutliga energianvändaren endast 

indirekt betalar för energianvändningen via månadsavgift till bostadsrättsföreningen, 

och således har relativt små incitament för att minska sitt energibehov. Det bör tilläggas 

att effektivitetsproblemet för denna fastighet skulle kunna tänkas vara större än för 

fastighet 2, just eftersom byggherren i detta fall inte fortsätter att ansvara för eller 

förvalta fastigheten efter färdigställandet.  Det kan således tänkas att aktörens 

incitament för att satsa på energieffektiviserande åtgärder inte varit lika starka för 

uppförandet av fastighet tre i förhållande till fastighet ett och två. 

De incitament som denna aktör kan ha haft för att bygga energieffektivt är att genom en 

sänkning av drift- och underhållskostnaderna kunna motivera ett högre låneutrymme 

hos föreningen – vilket i sådana fall skulle ha inneburit en större projektvinst för 

utvecklaren. Det bör dock nämnas att eftersom själva intresset är att öka projektvinsten 
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och inte nödvändigtvis att minska energikostnaderna, så finns det en risk för att 

byggherren har valt att redovisa allt för optimistiska estimeringar om driftkostnaderna i 

den ekonomiska planen. Detta skulle kunna förklara den stora avvikelsen mellan den 

teoretiskt beräknade energianvändningen och den uppmätta energianvändningen då 

fastigheten tagits i drift – alltså ett effektivitetsproblem kombinerat med 

användningsproblem. 

6.4 Allmän diskussion 

Inledningsvis så anser vi att enheten kWh/m2 år är något missvisande, 

energianvändning borde rimligtvis mätas per person eller anställd (för kontorslokaler) 

istället. I verkligheten är det ju mer energieffektivt att bo många personer per 

kvadratmeter, trots att det i energiprestandamått ser ut som att en lägenhet med många 

boende har sämre energiprestanda eftersom främst användandet av varmvatten ökar 

vilket får ett utslag på energiprestandan. Detta mått tar således inte hänsyn till hur 

många som delar på resurserna, till exempel den energi som går åt till uppvärmning av 

fastigheten. Vidare påverkar trenden av att bygga mindre och mindre bostäder till att de 

satsningar som görs på att bygga energieffektivt kanske inte återspeglas fullt ut i den 

energiprestandastatistik som finns att tillgå idag. Vår bedömning är att det saknas en 

helhetsbild i uppförandeprocessen för att bygga energieffektivt, att ansvaret i dagsläget 

faller lite mellan stolarna hos kommun (tillsynsmyndighet), byggherre och entreprenör. 

En tänkbar lösning på detta problem skulle kunna vara att införa ett så kallat delat 

förvaltningsansvar, en process där projektutvecklare och entreprenör gemensamt 

ansvarar för förvaltningen av fastigheten under en begränsad tidsperiod efter 

uppförandet, exempelvis 10 år - men gärna längre än så. Detta sätter press på att bygga 

med kvalitet, som ofta har stark korrelation till energieffektivitet. 

Under studiens gång visade det sig att en byggherre inte har skyldighet att redovisa 

fullständiga beräkningar för den teoretiskt uppskattade energiprestandan vid 

nybyggnation av flerbostadshus:  

“Det är byggherren som väljer på̊̊ vilket sätt och hur noggrann energiberäkning 

som behövs för den åktuellå byggnåden. Noggrånnheten måste vårå så god ått den 

verkligå energiånvändningen, som mäts när byggnåden senåre är i drift, uppfyller 

kråven i BBR.“ (Boverket, 2012) 

I boverkets byggregler framgår en rekommendation om att utföra beräkningar på 

fastigheten för att kunna säkerställa att kraven på den specifika energianvändningen 

kan uppnås. Av anledningen att beräkningarna för verifiering bara är just en 

rekommendation visade det sig svårt att hitta dessa handlingar, som efter inskickade till 

stadsbyggnadskontoret räknas som offentliga handlingar. Möjligen är det av 

konkurrensmässiga skäl som många byggföretag drar sig från att redovisa de 

energiberäkningar som utförts för byggnaden eftersom de innehåller material- och 

parameterval som konkurrerande företag skulle kunna dra nytta av - och redovisar i 

bästa fall enbart en översiktlig uppskattning av den specifika energianvändningen för 

fastigheten (Stockholms Stadsbyggnadskontor, muntlig kontakt, 2015). Det här är en 
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trolig anledning till varför vi hade svårt att hitta data för byggnader. Den teoretiska 

energiprestandan för flerbostadshusen i denna studie härstammar dock från 

bygglovshandlingarna som fanns att tillgå på stadsbyggnadskontoret för fastighet 1 och 

för fastighet 3 samt enligt uppgift från fastighetsägaren för fastighet 2. 

I boverkets byggregler framgår dessutom ett allmänt råd gällande energiberäkning för 

byggnader:   

“Kråven i åvsnitt 9:2 bör verifierås dels genom beräkning åv byggnådens 

förväntade specifika energianvändning och genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient vid projekteringen, dels genom mätning av specifik 

energiånvändning i den färdigå byggnåden. “ 

Det är sedan upp till kommunen som är tillsynsmyndighet att avgöra om dessa råd bör 

följas. Enligt stadsbyggnadskontoret i Stockholms kommun så är det sällan som 

kommunen kräver energiberäkningar vid bygglovsansökan för flerbostadshus, det är 

istället vanligare att kommunen kräver energiberäkningar vid bygglovsansökan för 

småhus och tillbyggnader. Inspektörer på stadsbyggnadskontoret kan göra en 

bedömning för att avgöra om energiberäkningar behöver lämnas in eller kompletteras, 

bedömningen görs i samband med att de tekniska beräkningarna för byggnaden lämnas 

in efter att bygglov har getts, men innan beslut om startbesked tas (Stockholms 

Stadsbyggnadskontor, muntlig kontakt, 2015). I praktiken är således dagens lagstiftning 

tandlös för att sätta projektutvecklare till svars för optimistiska energiberäkningar och 

underskattade kostnader i den ekonomiska planen för fastigheten. Effekten av att den 

uppmätta energiprestandan överstiger den beräknade, påverkar främst slutanvändarna 

som då kan behöva betala en högre hyra eller månadsavgift för att täcka de oförutsedda 

kostnaderna som uppstår till följd av en högre energianvändning. 
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7 Slutsatser och framtida arbete 

Den ursprungliga målsättningen för studien var att undersöka om det gick att påvisa 

någon skillnad på energiprestandan för fastigheter beroende på upplåtelseform 

och/eller affärsmodell för uppförandet. Det visade sig vara svårt att få tillgång till 

statistik som var omfattande nog för att utföra studien kvantitativt, vilket gjorde att vi 

tvingades byta spår och göra en fallstudie där vi i stället försökt gå in mer på djupet i de 

enskilda fastigheterna för att förklara upptäckta fenomen. Att undersöka problemet ur 

ett större samhällsperspektiv genom att göra en kvantitativ studie vore således en 

lämplig fortsättning på detta arbete. 

Skillnaderna i uppmätt energiprestanda för fastigheterna i vår fallstudie kan tänkas ha 

en koppling till aktörernas skilda ekonomiska incitament för att bygga energieffektiva 

flerbostadshus. Hur som helst så finns det för många osäkerhetsfaktorer för att kunna 

dra några generella slutsatser för den svenska bostadsmarknaden. Vår ursprungliga 

hypotes var att det skulle finnas större incitament för energieffektivt byggande vid 

upprättandet av hyresrätter än vid upprättandet av bostadsrätter. Det här kan inte 

styrkas av resultaten i fallstudien eftersom att fastigheterna lika gärna hade kunnat 

väljas på ett annat sätt för att matcha vår hypotes i större utsträckning - vilket innebär 

att det har varit svårt att göra några allmänna resonemang kring våra resultat. Vad vi 

däremot kunnat påvisa och som är intressant är det faktum att det finns så stora 

variationer mellan lägst och högst presterande fastighet i fallstudien och varför 

skillnader tillåts uppkomma till denna grad för fastigheter byggda under samma 

tidsperiod. 

Studien har inte kunnat påvisa någon entydig skillnad i energiprestanda för fastigheter 

beroende på upplåtelseform och affärsmodell, men belyser de huvudsakliga 

beståndsdelarna i de incitamentsstrukturer som existerar idag.  

Om dagens incitamentsstrukturer består och inga skärpta kontroller från kommunens 

sida införs, kommer det i längden att bli svårt för fastighetsmarknaden att följa med 

även i framtidens skärpta krav på energihushållning. Tydligt är att incitamenten för att 

satsa på energieffektivisering av flerbostadshus skiljer sig, främst med hänsyn till vilken 

affärsmodell som tillämpats vid uppförandet. En tänkbar åtgärd för att öka incitamenten 

för att bygga energieffektivt är att låta företaget som investerar i tekniken få ta del av 

besparingarna som den framtida fastighetsägaren gör. Idén är enkel, men kanske är svår 

att tillämpa i praktiken eftersom det då behövs fördefinierade standarder som avgör 

huruvida fastighetsägaren gör en besparing eller inte. Dessutom kan det bli svårt att 

upprätthålla dessa standarder i takt med teknikens utveckling. Ett steg i rätt riktning, 

anser vi, är regeringens införande av subventioner för hus med bra energiprestanda. 

Vad som för tillfället kan anses vara problematiskt är att subventionerna enbart gäller 

vid nybyggnation av hyresrätter. 
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7.1 Framtida arbete 

Resultaten av denna studie skulle kunna användas för att göra en större kvantitativ 

analys av den svenska bostadsmarknaden. I en sådan studie skulle upplåtelseformens, 

affärsmodellens och entreprenadformens inverkan på den uppmätta energiprestandan 

för fastigheten kunna fastställas med större säkerhet. Vidare så vore det lämpligt att 

undersöka vilken eller vilka av dessa parametrar som har störst inverkan, och om det 

kan finnas fler parametrar som inverkar på energiprestandan som exempelvis 

geografiskt läge, vanorna hos de boende (har en direkt inverkan) eller rent byggtekniska 

egenskaper som materialval samt om det bedrivs någon form av kommersiell 

verksamhet i någon del av fastigheterna. 
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