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SAMMANFATTNING 
 
Titel: Fastighetsbranschen och energibesparing 
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  
 
Författare: Kristoffer Winter 

 
Handledare: Lars Steiner 
 
Datum: Juni 2010  
 
Syfte: Att analysera och diskutera utifrån ett hållbarhetsperspektiv vad som är 
kostnads- och energieffektivt för ett mindre fastighetsföretag och resonera kring om 
det ger nöjdare hyresgäster. 
 
Metod: Litteraturstudier har genomförts för att ta reda på hur fastighetsbranschen och 
dess klimatpåverkan ser ut idag. Teori om kundnöjdhet för att se hur man skapar nöjda 
hyresgäster. I detta arbete har både, kvantitativ och kvalitativ metod används. En 
enkätundersökning till Winter Fastigheter AB:s hyresgäster, för att få en bild av hur de 
ser på sitt boende. Den kvalitativa metoden användes vid intervjuer med två privata 
fastighetsbolag i Oskarshamn för att se hur andra aktörer ser på fastighetsbranschen och 
energieffektivitet. Fallstudie på Winter Fastigheter AB:s fastighet Måsen 3, för att se 
vilka olika alternativ som finns för att förbättra fastighetens energiprestanda.  
 
Resultat & slutsats: Det finns stora pengar att tjäna, för små fastighetsföretag på 
effektivare energilösningar. Tilläggsisolering är ett alternativ som på kort tid blir en 
lönsam investering. För Winter Fastigheter AB:s fastighet Måsen 3 är den största 
investeringen att konvertera från direktverkande el till ett vattenburet system. Det finns 
möjlighet att utnyttja konverteringsbidraget som staten subventionerar för att minska 
installationskostnaden. Enkätundersökningen som jag genomfört visar att hyresgäster inte 
är beredda att betala mer i hyra för att boendet ska vara mer klimatvänligt. Däremot visar 
enkäten att hyresgästerna uppskattar en god kommunikation med fastighetsförvaltaren.  

 
Förslag till fortsatt forskning: Detta arbete har begränsats till Winter Fastigheter AB:s 
fastighet Måsen 3. För framtida studier bör man göra studier av större fastighetsbolag, 
som har fler fastigheter, där man kan få ett större underlag från fler hyresgäster. 
 
Uppsatsens bidrag: Jag ser detta arbete som ett hjälpmedel för mindre nystartade 
fastighetsföretag att få en bild av fastighetsbranschen och dess klimatpåverkan. 
Nystartade företag kan få insikt om hur hyresgästerna ser på klimatförbättringar i 
boendet. Man kan även se vilka olika energikällor som finns samt olika 
energibesparingsåtgärder. Uppsatsen visar även vilka bidrag man kan söka, för att 
minimera kostnaderna vid nyinstallationer av effektivare värmekällor. 
 
Nyckelord: Kundnöjdhet. Energikrav. Energikällor.    
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ABSTRACT  
  
Title: The real estate branch and energysaving 
 
Level: Bachelor of Science in Business Administration 
 
Author: Kristoffer Winter  
 
Supervisor: Lars Steiner 
 
Date: June 2010 
 
Aim: To analyze and argue from a valid perspective, what is the most cost and energy 
efficient way for a smaller company, and reason if it’s provided more satisfied costumers.   
 
Method: Literature studies has been done to find out how the realestate business and 
there climate influence looks like today. Theory about client contentment, to see how you 
establish satisfied tenants. In investigating how Winter Fastigheter AB:s tenants looks at 
their accommodation I used a quantitative method in form of an investigation by 
canvassing  
 
Result & Conclusions: There is a lot of money to earn with effective energy solutions 
for small real estate businesses. Supplement insulation is a solution that in short time 
becomes a profitable investment. For Winter Fastigheter AB real estate Måsen 3 the 
biggest investment is the conversion from direct powered electricity to a water heating 
system. There is a possibility to use the conversion subsidy that the government subsidize 
to lower the installations cost. The questionnaire investigation that I under took shows 
that all the tenants are not ready to pay a higher rent for a more ecological living. On the 
other hand, it shows, that the tenant appreciates a good communication with the landlord.  

 
Suggestions for future research: This project has been limited to Winter Fastigheter AB 
and the real estate Måsen 3. For future studies there should be implementing larger real 
estate companies with more apartments so there could be more basis from the tenants.  
 
Contribution of this is: I se this work as a guide for smaller new started real estate 
companies to get an overview off the business and its climate effects.  
Newly started companies can get an insight from the tenant perspective on the climate 
improvements in the building. You can also see witch types of energy sources and energy 
savings there is. The article shows the different subsidy there is to apply for in order to 
minimize the cost at new-installations of more efficient heating sources.  
 
Key words: Customers satisfaction. Energy demands. Energy sources.  
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1. Inledning och problemformulering 
Denna rapport är ett examensarbete i företagsekonomi skriven vid Högskolan i Gävle. 
 
Dagens samhälle står inför verkliga utmaningar för att minska utsläpp av koldioxid.  
Senaste åren har det varit debatter runt om i världen, inte minst inom EU, där det 
forskas inom området för hur vi ska kunna effektivisera användningen av energi.[1]  
 
Så kallade passiva hus, skall med enbart kroppsvärme och hushållsmaskinernas 
värmeöverskott hålla värmen i huset. Det är i nuläget dyrt att bygga energieffektiva hus 
och många fastighetsägare är inte beredda att ta den extra kostnaden, som detta innebär. 
Jag vill i denna studie se vad fastighetsägare i branschen säger om minskad 
klimatpåverkan? Är man beredd att investera för bättre miljö? Det blir svårt att komma 
ner till nivåer som i helt nybyggda hus. I gamla hus, kan man med åtgärder som t.ex. 
fönsterbyte, tilläggsisolering och effektivare värmekällor minska husens energiåtgång 
markant.  
 
Varje land försöker visa upp åtgärder för att minska klimatpåverkan. För att förstå, hur 
viktigt det är med en effektivare energianvändning, kunde vi under vinter-OS i februari 
i år se, att Canada hade satsat stort på ”gröna byggnader”. Siktet var inställt på guld - 
certifiering enligt det amerikanska miljöklassifieringssystemet LEED och man hade 
byggt några av världens miljövänligaste sportarenor. Även OS- byn där alla deltagare 
bodde var av högsta hållbara standard. Solpaneler på taken. Tillvaratagande av 
regnvatten för bevattning av taken. Så kallat ”grått vatten” för att spola toaletterna, 
vilket är renat avloppsvatten. Värme utvinns bland annat från avloppsrör i marken. 
Detta är ett exempel på hur viktigt det har blivit att inte bara tänka ”gröna byggnader” 
utan att också bygga dessa. Det är inte längre en omöjlighet att bygga bra och hållbara 
byggnader. Vancouver har bestämt nivån för kommande byggnationer för 
sportarrangemang. Det ska bli intressant att se vad nästa land kan åstadkomma. [2] 
 
EU kom under 2009 ut med nya direktiv på åtgärder för att minska klimatpåverkan. 
Dessa åtgärder antogs av Sveriges riksdag. Fram till 2020 ska energianvändningen 
effektiviseras med 20 % i jämförelse med användningen 1990. Man ska också nå en 
minskning av klimatutsläppen med 40 %. Detta gäller förutom bostäder, även 
transporter, avfallsanläggningar, jord och skogsbruk, vattenbruk och vissa delar av 
industrin. Av all energi ska hälften vara från förnyelsebara energikällor. Eftersom 
fastighetsbranschen står för 40 % av klimatpåverkan finns det mycket pengar att tjäna 
på att sänka klimatutsläpp. [3] 
 
Det finns även ett mål för 2050, som EU tagit fram. Då gäller det att minska 
klimatpåverkan med 50 % jämfört med 1990. EU har här bestämt nivån ganska högt för 
att minska klimatutsläppen. Det krävs att vi börjar arbeta redan nu och att alla hjälper 
till. Byggbranschen måste bygga miljövänliga fastigheter och fastighetsägare måste 
förvalta fastigheterna på effektivaste sätt. Livscykeln för en fastighet avspeglar också 
var den mesta energin förbrukas. 85 % av energin förbrukas under förvaltningsstadiet. 
[3] 
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1.1 Energihushållning 
 
Sverige och värden står inför stora utmaningar för att minska energianvändningen och 
klimatpåverkan. Sverige är redan i den absoluta framkanten när det gäller minskad 
energianvändning. Det finns dock mycket mer att göra. Sveriges bostäder står för mer 
än 40 % av den totala energianvändningen. Vad finns det för olika energieffektiva 
alternativ och lösningar för mindre fastighetsbolag? Dessa ska samtidigt vara 
kostnadseffektiva, öka fastigheternas värde och företagens resultat. Som vi kan se av 
bilden nedan består energihushållningen av två olika delar. Den ena är 
energieffektivisering, som vi med ny teknik kan installera effektivare lösningar i våra 
bostäder. Den andra är våra hyresgästers medvetenhet och möjlighet att ändra sina 
vanor, för att åstadkomma energibesparingar. Tillsammans är detta energihushållning 
som är nyckeln till minskad klimatpåverkan från fastighetsbranschen.[4] 

Figur 1: Energihushållning 
 
Hur mycket köpt energi gör fastighetsbranschen av med? 
 
I de flesta fall pratar man om köpt energi. Detta är den energi som vi betalar för. Men 
dagens intresse för effektiva värmepumpar gör, att vi får ut mer energi för varje betald 
kWh. Detta gör bilden av energiförbrukningen vilseledande p.g.a. att bostädernas 
förbrukade energi är större än den köpta energin. Det är naturligtvis bra, att man 
minskar sin köpta energi. Att sedan kombinera detta med effekter, som gör att 
fastigheten förbrukar mindre energi, är ännu bättre. Under 2008 förbrukande vi 75,3 
TWh köpt energi i småhus, flerbostadshus och lokaler. För att förstå hur mycket energi 
och pengar det i verkligheten är, kan denna enkla uppställning se omfattningen.[5] 
 
1 TWh = 1 000 000 000 kWh 
 
1 kWh ≈ 1 SEK 
 
Dagens köpta energi motsvarar ungefär 75 miljarder svenska kronor. Skulle vi 
tillsammans minska dagens förbrukning med 20 %, innebär det en minskning med 15 
miljarder kWh och svenska kronor. En genomsnittlig villa för en normal familj 
förbrukar i genomsnitt 25 000 kWh/år. Detta innebär att minskningen motsvarar 
uppvärmningen av ca 600 000 villor. Med tanke på detta borde intresset för en minskad 
energiförbrukning intressera alla fastighetsägare i landet. 
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1.2 Energikrav bostäder       
 
I Sverige är det Boverket som ställer kraven för hur liten klimatpåverkan ska vara från 
vår bostad. Första januari 2010 gäller nya hårdare krav för energiåtgången vid 
nybyggnation. I dag får ett nybyggt hus inte förbruka mer än 55 kWh/m² om det ligger 
inom klimatzon III och uppvärms med elvärme. De nya reglerna räknar berg-, jord-, 
sjö- eller luftvärmepump, direktverkande elvärme, vattenburen elvärme, luftburen 
elvärme, elektrisk golvvärme, elektrisk varmvattenberedare och dylikt som elvärme. 
Tidigare gällde detta krav endast hus med direktverkande el, men från och med första 
januari 2010 gäller detta nu alla ovan nämnda. För hus som uppvärms på annat sätt en 
elvärme gäller gränsen 110 kWh/m².  
 
Dessa krav som ställs på fastighetsbranschen gäller inte befintliga hus. Som 
fastighetsägare av äldre hus har man intresse av minskad klimatpåverkan som ska 
generera lägre driftskostnader. Men hur ser det ut i verkligheten? Får man som 
fastighetsägare mer nöjda hyresgäster, om man satsar på att energieffektivisera sina 
fastigheter? 
 
  Tabell 9:2a Bostäder som har annat uppvärmningssätt än elvärme 
Klimatzon  I  II  III  
Byggnadens specifika 
energianvändning [kWh 
per m2 Atemp och år]  

150  130  110  

Genomsnittlig 
värmegenomgångskoeff
icient [W/m2 K]  

0,50  0,50  0,50  

 
Tabell 9:2b Bostäder med elvärme 
Klimatzon  I  II  III  
Byggnadens specifika 
energianvändning  
[kWh per m2 Atemp och 
år]  

95  75  55  

Installerad eleffekt för 
uppvärmning [kW]  

5,5  5,0  4,5  

+ tillägg då Atemp är 
större än 130 m2  

0,035(Atemp - 
130)  

0,030(Atemp - 
130) 

0,025(Atemp - 
130)  

Genomsnittlig värme-
genomgångskoefficient 
[W/m2 K]  

0,40  0,40  0,40  

 
Atemp: arean av samtliga våningsplan som är temperaturstyrda och ska värmas mer än 
10 grader. Area som upptas av innerväggar, öppningar för trappa, schakt och dylikt, inräknas. 
[6] 

1.3 Klimatzoner 
 
Vårt land är indelat i tre klimatzoner, från norr tillsöder med benämning I, II, III. Detta 
för att få en mer rättvis energiförbrukning, beroende på de olika förutsättningarna som 
finns i vårt avlånga land.  
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Klimatzon I 
Norrbottens, Västerbottens och 
Jämtlands län. 
 
Klimatzon II 
Västernorrlands, Gävleborgs, 
Dalarnas och Värmlands län. 
 
Klimatzon III 
Västra Götalands, Jönköpings, 
Kronobergs, Kalmar, Östergötlands, 
Södermanlands, Örebro, 
Västmanlands, Stockholms, Uppsala, 
Skåne, Hallands, Blekinge och 
Gotlands län.[7] 
 

1.4 Syfte 
 
Att analysera och diskutera utifrån ett hållbarhetsperspektiv vad som är kostnads- och 
energieffektivt för ett mindre fastighetsföretag och resonera kring om det ger nöjdare 
hyresgäster. 

1.5 Metod 
 
Metodläran skiljer man på kvalitativ och kvantitativ metod. 
 
Den kvalitativa metoden används för att få större förståelse för den insamlade 
informationen. Här är det upp till forskaren själv att ställa det frågor på ett sådant sätt så 
man får fram den informationen man vill. Genom en djupintervju kan man få svar på 
flera olika sätt. Dels genom det som intervjupersonen uttrycker i språk men även 
kroppsspråk och gestikuleringar är en viktig del för att tolka svaren på rätt sätt. 
Baksidan av detta blir, liten bredd på informationen, men istället blir det mer personens 
egna åsikter som kommer fram. [8] 
 
I den kvantitativa metoden används siffror för att få ett mer mätbart resultat. Genom 
detta sätt blir arbetet breddare och man kan som forskare själv ställa frågorna på det sätt 
man vill. För mer exakta uppgifter är det bra att använda sig av skalor, den som svarar 
har ingen möjlighet att i efterhand förklara sitt svar. [9] 
 
Jag kommer att belysa några åtgärder för att förbättra det mindre fastighetsbolagets 
energiförbrukning. Fallstudie över Winter Fastigheter AB för att illustrera det lilla 
fastighetsbolaget och på så sätt enklare kommunicera med verkligheten. 
Litteraturöversikt om energieffektivisering och beskrivning av de hjälpmedel som finns 
för fastighetsägare idag.  
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1.5.1 Datainsamling 
 
Jag har valt att söka informationen från Högskolan i Gävles Biblioteket. Jag har använt 
Högskolans databaser för att hitta information i ämnet och på så sätt finna teori. Jag har 
även använt mig av information från energimyndighetens hemsida, samt andra 
relevanta Internet sidor. För att se hur andra företag arbetar genomförde jag intervjuer 
med två mindre privata fastighetsbolag i Oskarshamn. Detta för att få en bredare 
uppfattning om hur andra fastighetsbolag ser på fastighetsbranschen. Jag har valt att 
intervjua två privata bolag i Oskarshamn. Det ena är Kuststaden Fastigheter AB, som 
ägs och drivs av Patrick Johansson och Magnus Klintheim. Kuststaden är Oskarshamns 
största privata fastighetsbolag med omkring 500 bostadslägenheter och en del andra 
lokaler. Det har funnits sedan 1998. Det andra är Ekstaden AB, som ägs och drivs av 
Niklas Bäck och Martin Holmner. Ekstaden har 35 bostadslägenheter och 8 lokaler. 
Ekstaden har funnits sedan 2006. 
 
För att undersöka om Winter Fastigheter AB:s hyresgäster är tillfredställda med deras 
boende eller blir mer nöjda om man satsar på energieffektivisering och minskad 
klimatpåverkan, delar jag ut enkäter till alla mina hyresgäster. Jag utförde en Internet 
baserad enkätundersökning, där de flesta påståendena kunde besvarar med en 
betygsskala från 1-5. Där ett står för ”instämmer inte” och fem står för ”instämmer 
helt”. Graderingen är gjord för att få en så bra bild av vad hyresgästerna tycker om sitt 
boende. Enkäter anses ha en kvantitativ ansats. Jacobsen (2002) finner att vi ökar den 
externa giltigheten och får större möjligheter till att generalisera resultatet. 
Enkätundersökningens svarar på en fråga och ger oss ett exakt antal, vilket hjälper mig 
att se och generalisera vad kunderna tycker om fastigheten de bor i.[10]  

 

2. Fallstudie 
 

2.1 Winter Fastigheter AB 
 
Jag startade i februari 2009 Winter Fastigheter AB. I juni samma år förvärvades den 
första hyresfastigheten. Fastigheten innehåller en byggnad med fyra stycken två-
rumslägenheter på 52 kvm vardera och ett gårdshus med en trerumslägenhet på 70 kvm. 
Husen har idag direktverkande el för uppvärmning. Detta är i nuläget varken 
energieffektivt eller kostnadseffektivt. Med energieffektivt menas, hur mycket energi 
som går till uppvärmning av fastigheten respektive uppvärmning av varmvatten som 
förbrukas i huset.  
 
Jag har i inledningen skrivit om energikraven för nybyggda bostäder. Dessa krav kan 
man ha som mål när man investerar i effektivare lösningar i äldre byggnader. Med 
kostnadseffektivitet menas att investeringen man gör måste betala sig inom en viss tid. 
Detta skall sedan skapa ett mervärde för fastigheten. De vanligaste metoderna för att se 
om en investering är lönsam är, att använda sig av Pay-Off metoden eller LCC, som 
står för Life Cycle Cost. Life Cycle Cost. Livscykelkostnaden är ett mått på en 
investerings totalkostnad under hela dess livslängd.[11] 
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Företaget har sitt säte i Oskarshamn, som ligger vid ostkusten mellan Kalmar och 
Västervik. Kommunen har ca 30 000 invånare och Oskarshamn stad har ca 17 000 
invånare. I kommunen finns det några stora industrier. Scania, som tillverkar 
lastbilshytter, Saft har batteritillverkning och OKG, (Oskarshamns Kraftgrupp), har i 
Simpevarp, tre stycken kärnkraftsreaktorer, som producerar elkraft. 
 
Huset byggdes i början av 1900 talet. Den senaste stora renoveringen gjordes i början 
av 2000 - talet. Fastigheten har två stora murstockar, som har byggts igen av tidigare 
ägare. Detta är väldigt synd eftersom man går miste om flera energikällor, samt 
eventuell ”mysfaktor” för hyresgästerna. Detta skulle kunna vara en win-win situation 
för både mig som fastighetsägare och mina hyresgäster. Eftersom fastigheten är 
gammal medför det en del problem när det gäller energieffektivitet. Med dagens hårda 
energikrav är ett fastighetsbolag tvunget att minska energiåtgången och miljöpåverkan 
för att vara attraktiv på marknaden. Fastighetsägare måste försöka hitta energieffektiva 
lösningar som är kostnadseffektiva för att på ett bra och hållbart sätt förvalta 
fastigheterna. Men hur ska man gå tillväga för att både effektivisera fastigheten och 
skapa nöjda hyresgäster? Driftskostnaden vid effektiviseringar minskar. Hyresgästerna 
vill att man ska sänka hyran. Som fastighetsägare måste man göra investeringar vilket 
medför högre belåningsgrad och högre räntekostnader. Detta faktum kan vara svårt för 
hyresgäster att förstå, men det gäller att föra en dialog, så de förstår vad som pågår i 
fastigheten de bor i.  
 
. 

 
Figur 2: Winter Fastigheter AB:s Fastighet Måsen 3               

Bildkälla: Maciej Gorski 
 
Med tanke på hur Winter Fastigheter AB:s första fastighet ser ut finns det några 
investeringar som kan bli aktuella inom en snar framtid. Konvertering från 
direktverkande el till ett vattenburet värmesystem, med fjärrvärme och solfångare. 
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Nackdelen med att installera ett vattenburet system är, att investeringskostnaden blir 
väldigt hög. Som mindre aktör kan det bli svårt att finansiera på kort sikt, men under en 
längre tid får man också räkna in värdeökningen på fastigheten. Som alternativ till 
vattenburet system, kan man istället satsa på värmepump samt effektivare användning 
av ventilationen.  
 
Med dagens effektiva värmepumpar tillsammans med frånluftsåtervinning kan man 
sänka energianvändningen radikalt. [12] Sett över lång tid måste man ändå överväga ett 
vattenburet värmesystem, eftersom ett sådant gör det möjligt att investera i lösningar, 
som inte kräver någon köpt energi. Ifall man investerar i bara luft/luft värmepump är 
risken stor att man inom några år måste investera i annat system för att klara framtida 
krav. I Winter Fastigheter AB:s fall är det aktuellt med ett vattenburet system.  
 
Tilläggsisolering, fönsterbyte och snålspolande vattenmunstycken är några andra 
åtgärder som skulle göra fastigheten mer energieffektiv. Driftskostnaderna skulle 
minska. Även dessa mindre åtgärder skulle höja värdet på fastigheten vid en eventuell 
försäljning eftersom åtgärderna genererar lägre driftskostnader, vilket ger fastigheten en 
bättre kalkyl.  
 
I fastigheten Måsen 3 har jag börjat arbetet med de små åtgärderna som inte kräver så 
stor investering. Jag har bytt ut alla trasiga glödlampor mot lågenergilampor. Jag har 
monterat sparmunstycken i alla vattenkranarna. Jag har också förberett vinden så jag 
kan tilläggsisolera den före nästa vintersäsong.  
Vi kan till att börja med räkna på, vad tilläggsisolering av Måsen 3 skulle innebära, 
både i form av investeringskostnad och besparing över tiden. Till hjälp, används Pay-
Off-metoden och LCC som jag tidigare nämnt. 
 

2.2 Pay-Off-metoden 
 
Pay-off-metoden återspeglar hur lång tid det tar för en investering att bli lönsam. Man 
bortser ifrån kalkylränta. Det enda som beräknas, är hur snabbt investeringen blir 
betald, utifrån det årliga överskottet. För att visa på ett tydligt exempel har jag tagit reda 
på hur lång Pay-off tiden är vid tilläggsisolering på Winter Fastigheter AB:s fastighet 
Måsen 3. 
 
Fastighetens vindsplan är 120 m². Tilläggsisolera 400mm med Paroc´s lösull kostar 16 
500 kronor. Besparingen blir ungefär 40 kWh/m². Den årliga besparingen blir 4800 
kronor. I beräkningen används uppvärmningen fjärrvärme och priset ligger på 0,8 
kronor per kWh. [13] 
 
Besparing per år 0,8x4800= 3840 kronor 
Beräkning enligt Pay-off-metoden 16500/3840= 4,3 ≈ 4år 
 
Tilläggsisolering på fastigheten Måsen 3 är lönsam eftersom Pay-off tiden är ca 4 år 
och man räknar med att isoleringen håller i minst 20 år. [14] 
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2.3 LCC, Life Cycle Cost 

Livscykelkostnaderna är totalkostnaderna för en viss investering, från att den sätts i 
bruk tills att den skrotas. Det gäller att inte bara titta på vilken investering som är 
billigast, utan även på vilken investering som sparar mest energi under tiden. De 
viktigaste komponenterna när du ska beräkna en produkts LCC är:  

• Energikostnader under produktens livslängd.  
• Investeringskostnader för produkten.  
• Underhållskostnader för produkten under dess livslängd. 

För att visa ett exempel på LCC, så räknar vi på, om tilläggsisoleringen av Måsen 3 är 
en lönsam investering eller olönsam. Samma uppgifter om storlek och besparing gäller 
även i detta fall. 
 
För att beräkna livscykelkostnaden finns följande formel:  

LCC[tot] = investeringskostnad + LCC energi + LCC underhåll 
LCC[energi] = årlig energikostnad × nuvärdesfaktorn  
LCC[underhåll] = årlig underhållskostnad × nuvärdesfaktorn  
 
Kalkylränta 5 % 
Investeringskostnad 16 500 kronor 
 
Minskad energikostnad: 40x120x0,80 = 3 800 kr/år 
Nuvärdesfaktorn blir 12,462 för 20 år och 5 % kalkylränta  
LCC energi = 3 800 x 12,462 = 47 356 kr 
 
Årlig underhållskostnad: 0 kr 
Nuvärdesfaktor: 12,462 
LCC underhåll = 0 x 12,462 = 0 kr 
 
LCC total = 16 500 – 47 356 + 0 = -30 856 kr 
 
Enligt LCC är investeringen lönsam, minustecknet visar på en besparing och inte en 
kostnad.[15] 
 
Något som de flesta inte tänker på är att byta munstycken på duschar och vattenkranar. 
Detta är några av de enklaste och billigaste åtgärder man kan göra för att minska 
energianvändningen i sina lägenheter. Gamla vattenblandare och duschmunstycken 
förbrukar i genomsnitt 12 liter vatten per minut. Nya förbrukar hälften så mycket! Den 
nya sortens blandare, där stannar inte handtaget i det varmaste läget, utan fjädrar 
tillbaka för att inte slösa på varmvattnen. Även när blandaren står i mittenläget har man 
medvetet minskat värmen, oftast har man inte behov av det varma vattnet utan det går 
lika bra med kallt. Man kan spara upp till 40 % av energi för uppvärmning av 
varmvatten om man byter blandare eller munstycken på sina kranar. För fastigheten 
Måsen 3 skulle det kunna innebära en minskning med upp till 1000 kWh/år och 
lägenhet om man byter ut samtliga munstycken i fastigheten. Detta motsvarar 4000 
kWh/år och om vi som tidigare räknar med att man har fjärrvärme och betalar 0,8 
kronor/kWh motsvara detta en årlig besparing på 3200 kronor. [15] 
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2.4 Konvertering från elvärme 
 
Som jag nämnt tidigare är konverteringen till vattenburet system den största åtgärden 
Winter Fastigheter AB kan göra i fastighet Måsen 3. Till och med sista december 2010 
kan man söka och få bidrag om man byter ut sina direktverkande elelement mot ett 
vattenburet system. Man ska då ansluta till fjärrvärme, installera en berg- sjö- eller 
jordvärmepump eller installera en anordning för uppvärmning med biobränsle.  
 
Bidraget söks hos länsstyrelsen och fungerar på sådant sätt att fastighetsägaren lämnar 
in en preliminär kostnadsuppgift. Detta för att länsstyrelsen ska kunna ”öronmärka” 
pengarna. Vid anslutning till fjärrvärme får man bidrag för anslutning och 30 % av 
kostnaden för distributionssystemet eller maximalt 30 000 kronor/lägenhet. Vid 
anslutning till något av de andra alternativen t.ex. bergvärme, får man inte bidrag för 
borrkostnaden eller värmepumpen, utan bara för distributionssystemet från 
värmepumpen ut till alla lägenheter i fastigheten.[16]  
 
I och med detta konverteringsbidrag blir investeringen ännu mer kostnadseffektiv om 
man dessutom utnyttjar solvärmestödet som jag nämner här nedan och installerar 
solfångare. Då kommer värdet på fastigheten Måsen 3 att öka, samtidigt som 
investeringskostnaden sjunker när man ändå installerar vattenburet värmesystem. Det 
finns pengar att spara för små fastighetsbolag att göra dessa investeringar under 2010 
innan bidragen upphör. [17] 

 

2.5 Solvärmestöd 
 
Om man investerar i solvärme kan man från och med 1 januari 2009 få stöd för 
investeringskostnaden. Stödets storlek bestäms utifrån solfångarens årliga värmeutbyte 
och utgår med 2 kronor och 50 öre per kilowattimme och år. För småhus är 
maxbeloppet 7500 kronor per lägenhet och för större projekt är maxbeloppet 3 
miljoner. Stödet ges ut så länge det finns avsatta pengar kvar. [18] 

 

2.6 Enkätundersökning 
 
För att visa en verklig bild av vad Winter Fastigheter AB:s hyresgäster tycker om sitt boende 
och klimatpåverkan fick de svara på några enkätfrågor. Den empiriska undersökningen gick 
till så att jag skickade ut enkäterna via e-post. Till de två hyresgäster som inte har tillgång till 
Internet, överlämnade jag enkäten direkt i dörren. Jag har fått ett svar från varje lägenhet. Här 
nedan kan vi se en sammanställning av alla svar, på varje enskild fråga. 
 
 
Jag är; 
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Är du nöjd med ditt boende idag? 

 

 

 

 
 
 
 

 
Jag tycker det är väldigt viktigt att tänka på miljön? 

1= instämmer inte 
5= instämmer helt 

 

 

 

 

 

Jag är nöjd med hur mitt boende påverkar miljön idag 
1= instämmer inte 
5= instämmer helt 

 

 

 

 

Är du beredd att betala mer i hyra för att ditt boende ska vara bättre för miljön? 

 
1= inte alls 
5= väldigt mycket 
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Hur viktigt är det för dig med en bra relation till fastighetsförvaltaren 
 
1= inte alls 
5= väldigt viktigt 
 
 
 
 
 
 

 

3. Beskrivning av kundnöjdhet, ekonomiskt och ekologiskt 
hållbart fastighets småföretagande 
 

3.1 Kundnöjdhet i fastighets småföretag 
  
 Fastighetsföretagande idag är så mycket mer än att bara hyra ut lägenheter. Det primära 

är nöjda hyresgäster. Den viktigaste arbetsuppgiften är att utveckla fastigheterna för 
hållbar överlevnad. Man måste investera för att vara attraktiv på marknaden och vara 
delaktig i utvecklingen.  
 
Kundorientering är idag att tjänsten utformas efter kundens behov och önskemål. Det är 
kunden, hyresgästen, som ska vara i fokus. Det är viktigt, att man hjälper sina 
hyresgäster, så att de upplever bättre boendekvalité. För att lyckas med detta, krävs det 
att man har god kännedom om vilka hyresgästernas behov är och eftersträva dessa. För 
att uppnå maximal nytta för hyresgästen, krävs det, att företaget tänker nytt och 
utvecklar kompetensen i företaget.[19]  
 
Högberg & Högberg (2000) menar, att kunskapen om kundens värdeskapande 
processer, måste vara tillgängliga och levande, för alla som arbetar i organisationen 
samtidigt, på alla nivåer och i alla processer om företaget ska kunna arbeta kunddrivet. 
Man använder begreppet värdestjärna, som fokuserar på, att såväl värdeskapande 
processer som lärprocesser, sker samtidigt, ömsesidigt och omfattar alla aktörer i 
processen. Man ska som företag arbeta för att minska oönskade situationer och veta om 
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vad som är värdefullt för kunden. 

 
Figur 3: Kunskapsflöden integreras i den värdeskapande processen.  

Källa: s. 55 Högberg & Högberg (2000). 

 
För att skapa nöjda hyresgäster, måste man hitta ett samband mellan tillfredställda 
hyresgäster och lojala hyresgäster. Det gäller att se vilka behov kunden har och 
uppfylla dessa. Om kunden känner sig tillfredställd är man lojal och kommer att stanna 
kvar som kund under längre tid.[20] 
 
Produktens kärna är lägenheten, sen är det upp till kunden att bestämma sig var i livet 
man är, vilken service och krav man har på boendet. Det geografiska läget är svårt att 
påverka med det görs mycket för att göra olika lägen attraktiva. För att bostadsföretag 
ska fungera och skapa kundnöjdhet, gäller det att ha bra kontakt med sina hyresgäster. 
Det viktigaste för att förvaltningen ska fungera är kundrelationerna. Hyresgästernas 
förväntningar hänför sig både till förvaltningen och att bli tagen på allvar. För kunderna 
är förvaltningen att maximera värdet. Fastighetsföretagets primära uppgift är att förse 
människor med god boendemiljö. Här väljer företaget, vilka värderingar som ska 
användas. Det är sedan viktigt att förmedla dessa värderingar till kunderna, så det 
märks att fastighetsbolaget arbetar efter sin vision. [21] 
 
För fastighetsbolag gäller det att utveckla kunderbjudandet i fastighetsförvaltningen, för 
att anpassa till kundens värdeskapande aktiviteter. Man har ofta långa relationer. Även i 
bostadsområden med problem, är den genomsnittliga hyrestiden ca 5 år. Bostaden är 
den plats man tillbringar mesta tiden i och det är här man har en mängd viktiga 
relationer och nätverk. Fastighetsföretaget och hyresgästerna har samma mål, att skapa 
en långvarig och positiv relation. Tillsammans tar man hand om en gemensam tillgång 
– fastigheten. Företagets investeringar och kundens varsamhet påverkar värdet på 
fastigheten.[21] 
 
För att öka hyresgästernas välbefinnande har man under en sex månaders period 
studerat hur de boende påverkas av mindre förändringar i miljön. Den positiva 
förändringen av bostaden hade samband med boendets miljö och funktionsförmåga. 
Slutsatsen blev att miljön är en viktig del i den allmänna välfärden. God miljökvalitet 
bör ses som ett mål i sig, även om andra åtgärder inte förbättras. När boende kvalitén 
höjs märks detta även på människors livskvalitet.[22] 
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3.2 Ekonomiskt och ekologiskt hållbart fastighetssmåföretagande 

3.2.1 Solceller 
 
Solceller förvandlar solenergi i form av likström. Idag är kiselsolceller vanligaste. De 
tillverkas av en tunn skiva av halvledarmaterialet kisel. Kiselskivorna är ca 1 dm² stora 
och endast några tiondels millimeter tjocka. Ett nät av tunna metallkontakter täcker 
några procent av cellens framsida, dvs. den sida av cellen som exponeras för solljus. 
 
Cellens baksida är helt täckt av ett metallskikt. När solljuset faller på cellen skapas en 
elektrisk spänning mellan cellens fram- och baksida, vilket i sin tur gör, att man kan få 
ut en ström av elektroner, om man kopplar en ledning mellan framsidans och baksidans 
metallkontakter. Genom att låta elektronerna gå genom en elektrisk apparat, t.ex. en 
lampa, kan man dra nytta av den producerade strömmen när elektronerna vandrar 
tillbaka till solcellen. 
En enda solcell kan inte producera tillräckligt med energi utan de säljs i moduler, oftast 
minst 30-40 stycken. Solcellerna säljs i väderskyddade paket som består av en skiva av 
härdat glas som skyddar cellerna mot slitage. Runt glasskivan sitter oftast en ram gjord 
av aluminium. De flesta tillverkarna garanterar 25 års livslängd på sina moduler. En 
anläggning på en kWh och 8 m², i en lutning av 30-50 grader, kan producera ca 850 
kWh på ett år, om den ligger i söderläge och får så mycket solljus som är möjligt.[23] 
 

3.2 Solvärme 
 

 

Figur 3: Detta är en schematisk bild av ett solfångarsystem som levererar varmvatten. 
Nr. 1 Solfångare. Nr. 2 Elpatron. Nr. 3 Kallvatten in. Bild: Bo Reinerdahl 
 

Solvärme används främst för att värma varmvatten men fungerar också som 
komplement till uppvärmningen för huset. Sverige har under april till och med 
september lika långa soldagar som länderna runt medelhavet, vilket gör det utmärkt för 
att investera i solvärme. En standardutrustning är ungefär 4-6 m² och täcker hälften av 
tappvarmvattnet för en normal familj, och man kan spara upp till 2500 kWh/år.  
 
Vid kombination av uppvärmning av tappvarmvattnet och uppvärmningen av huset 
krävs det en ackumulatortank. För att detta system ska fungera krävs det till skillnad vid 
bara uppvärmning av tappvarmvattnet, att fastigheten har ett vattenburet system. En 
vanlig villa kan med detta spara upp till 5000 kWh/år. Kombisystemen passar utmärkt 
för större fastighetsägare som har en pancentral i sina bostadsområden.[24] 
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3.3 Fjärrvärme 
 

 

Figur 4: Värmen produceras i ett värmeverk och distribueras genom ett kulvertnät till 
stadens lokaler, flerbostadshus och småhus. Bild: Bo Reinerdahl 
 
Fjärrvärme är den uppvärmning som byggs ut allra mest, och fungerar genom ett 
gemensamt värmeverk, som värmer upp vatten och skickar ut det genom stadens 
utbyggda distributionssystem. Fjärrvärme kräver minst arbetsinsats för fastighetsägaren 
Allt man behöver är att installera en fjärrvärmecentral. För att beräkna hur mycket varje 
fastighet ska betala, mäts temperaturen på vattnet som går in i huset och sedan mäts 
temperaturen som går tillbaka till värmeverket och man kan på så sätt komma fram till 
en viss mängd använd energi.[25] Nackdelen med fjärrvärme är att man inte kan välja 
leverantör. Detta gör, att man inte kan påverka priset genom att välja en annan 
leverantör. För mig som fastighetsägare är fördelen den låga arbetsinsatsen som krävs. I 
Oskarshamn börjar det bli vanligt med fjärrvärme. 
 

3.4 Isolering (mineralull)  
 
Om man redan har ett bra vattenburet värmesystem i fastigheten, får fastighetsägare 
istället satsa på besparande åtgärder. Då är tilläggsisolering ett bra alternativ. Gamla 
hus har ofta dålig isolering på vinden, men genom att fylla på med lösull kan man sänka 
energiåtgången. När det gäller mineralullen har det inte hänt så mycket i utvecklingen. 
När man talar om isoleringsförmågan i material, använder man ett så kallat λ-värde. 
Detta visar föremålets isoleringsvärde. Enligt Paroc som är en ledande tillverkare av 
mineralull, har deras lösullsisolering ett värde 0,034 W/m² C°.[26] 

3.5 Fönster 
Ett fönster har en genomsnittlig livslängd på 30-40 år. Miljontals fönster i Sverige är 
från 70-talet eller till och med ännu äldre. Om dessa byttes ut mot energieffektiva 
fönster skulle många hus- och fastighetsägare sänka sina driftskostnader avsevärt. 
Kunde alla gamla 2-glasfönster bytas ut, skulle även koldioxidutsläppet i miljön 
minskas med flera tusen ton. Detta på grund av att energiåtgången skulle gå ner med 
cirka åtta Terawattimmar (Twh), vilket är detsamma som produktionen i ett 
kärnkraftverk enligt Trä- och Möbelindustriförbundets (TMF) senaste nulägesanalys. 
[19] Som vi märker ger det stora energivinster att investera i nya, energisnåla fönster. 
Det är inte bara minskade energikostnader genom mindre använda kWh. Väljer man 
träfönster, bidrar man ännu mer till energivinster eftersom 1 m³ trä binder ett ton 
koldioxid. 
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Viktiga punkter som kan påverkas vid fönsterbyte, 

• Minskade driftskostnader genom minskat värmeutsläpp, välj energimärkta 
fönster.  

• Minimalt med framtida underhåll genom att välja fönster med aluminiumklädd 
utsida.  

• Minskat buller genom att välja fönster med ljudreducerande glas.  
• Minskad miljöbelastning genom att välja svanenmärkta fönster.  
• Ökat ljusinsläpp genom t.ex. fast karm.  
• Ökad säkerhet genom bl.a. säkerhetsspanjolett och förstärkta slutbleck.  
• Bättre inomhusklimat.  
• Underlätta fönsterputsningen med vridbara fönster, så kallat Sideswing.  

 
Vanliga 2-glasfönster ger upphov till kallras. Den inre rutans låga temperatur ger en 
känsla av "drag" från fönstret. Orsaken är värmeavgång från kroppen mot den svalare 
glasrutan. Med energieffektiva fönster blir temperaturen inte så låg på glasytan in mot 
rummet, att man känner något obehag. Vid nybyggnation bör du välja ett fönster med 
1,0 i U-värde och vid ombyggnation ett fönster med högst 1,2 i U-värde. [27] 

3.6 Bergvärme 
I berggrunden finns lagrad värmeenergi som främst kommer från solen. Temperaturen 
på ett djup av 50-200 meter håller ca 2°C - 8°C och är i stort sett oberoende av årstid. 
För att dra nytta av energin borras hål ner i marken, olika djupt, beroende på 
byggnadens energibehov. Diametern på hålet är ca 15 centimeter i vilket det förs ner en 
dubbelvikt slang fylld med vatten och en frostskyddsvätska (glykol). [28] 

Hur bergvärmepumpen fungerar 

 

1. Vattenblandningen i slangen pumpas upp till värmepumpen.  

2. När vattnet kommer upp i värmepumpen börjar köldmediet i pumpen att koka 
(köldmediet har mycket låg kokpunkt).  

3. Vattenångan som bildas av kokningen leds in i kompressorn.  

4. I kompressorn samlas ångan upp (trycket höjs).  

5. När temperaturen i kompressorn nått ca 50°C skickas värmen ut i huset vi 
vattnet i elementen.             

 

En liknande process sker i ett kylskåp, fast tvärtom. Värmepumpar behöver el för att 
fungera. Varje kWh el som krävs ger cirka tre kWh värme.  

Kostnaden för bergvärme är relativt hög i jämförelse med andra värmesystem. 
Livslängden för en värmepump är 15-20 år. Borrhålet är användbart under cirka tre 
gånger så lång tid. Enligt beräkningar är återbetalningstiden (Pay-off tiden) ca 10 år.  
Efter den tiden kan en normalstor villa, göra en besparing på ca 15-20 000 kr per år. 
[28] 
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3.7 Luft/luft- värmepump 

Värmepumpar finns idag i många olika varianter. Som jag beskrivit ovan kan man ha 
en Bergvärmepump, som tar tillvara på värmen som finns i marken. Luft/luft- 
värmepumpar fungerar på samma sätt men tar sin värme från uteluften. Dagens 
värmepumpar är billiga och det finns olika modeller, från 5000 till 25000 kronor 
beroende på storlek och effekt. Luft/luft- värmepumpen kan vara ett bra komplement 
till direktverkande el, då man ungefär får ut 3 kWh för varje köpt kWh. 
Luftvärmepumpen fungerar bäst i en öppen planlösning. Då kan man utnyttja den på 
allra bästa sätt.[29] Man ska samtidigt ha i åtanke att detta inte är en långsiktig åtgärd. 

3.8 Vad är en energideklaration? 
 
Energideklarationen är lagstadgad. Den är ett hjälpmedel för fastighetsägare. Jag vill 
här beskriva hur den upprättas och varför den behövs. Det finns många fastighetsägare 
som inte förstått, att detta är ett bra hjälpmedel, för att utveckla sina fastigheter mer 
ekologiskt och hållbart. När Winter Fastigheter förvärvade sin första fastighet tyckte 
jag att energideklarationen var ett bra hjälpmedel som direkt från start gav mig något att 
arbete efter. I energideklarationen ska energianvändningen redovisas och förslag på 
åtgärder för att sänka energikostnader och klimatpåverkan. Med hjälp av 
energideklarationen kan du också bidra till en bättre inomhusmiljö och minskad 
klimatpåverkan. 
 
Hur går det till? 
Energideklarationen utförs av en energiexpert, men en hel del arbete och förberedelser 
kan fastighetsägaren göra själv.  

1. Börja med att samla alla uppgifter som har med byggnaden och 
dess energianvändning att göra.  

2. Du som ska sälja en fastighet, ska kontakta ett ackrediterat kontrollorgan 
(godkänt företag) i god tid före försäljningen, så att energideklarationen 
är utförd senast vid kontraktsskrivningen.  

3. Energiexperten bedömer och kontrollerar de uppgifter som lämnats.  
4. Fastigheten ska besiktigas av energiexperten om du inte har lämnat 

tillräckligt med uppgifter. Fastigheten ska också besiktigas om det kan 
finnas kostnadseffektiva åtgärder.   

5. Energiexperten registrerar uppgifterna och skickar dem elektroniskt till 
Boverket. Därmed är energideklarationen registrerad. 

6. Spara energideklarationen. Om du säljer ditt hus efter 1 januari 2009 och 
inte kan visa upp en energideklaration har köparen rätt att utföra en 
sådan på din (säljarens) bekostnad. Energideklarationen är giltig i tio år. 

Småhus som hyrs ut berörs också av lagen och ska ha en energideklaration senast 31 
dec 2008.  
 
Varför behövs energideklaration? 
Syftet med energideklarationen är att sänka energianvändningen och minska utsläppen 
av växthusgaser. Våra byggnader står för cirka 40 procent av den totala 
energianvändningen i Sverige. Det finns även mycket pengar att spara på olika åtgärder 
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som minskar energiförbrukningen. Därför kan det vara lönsamt för fastighetsägaren att 
göra en energideklaration även om en försäljning inte är aktuell. [30]  
 

3.9 Miljöcertifieringar 
 
Det finns idag flera olika miljöcertifieringar för fastigheter. Intresset för att certifiera 
sin/sina fastigheter har ökat under senaste tiden. I sammanhanget talar man om ”gröna 
byggnader”. Nackdelen med dagens olika system, är att det inte är transparent, att 
använda sig av olika system för att klassificera samma sak. Man har inom EU påbörjat 
arbetet för ett nytt EU-system, men det lär dröja flera år innan det är klart. 
 
Att som fastighetsägare ”tänka grönt”, visar, att man som företagare tar sitt ansvar för, 
att på ett hållbart sätt, förvalta företagets fastigheter. Man får fler medvetna hyresgäster 
som hjälper till att skapa en effektivare energihushållning. Precis som 
energideklarationen är ett kvitto på åtgärder man kan göra för att minska 
klimatpåverkan, är miljöcertifieringar ett kvitto på hur bra fastigheten är.  
 
Man får ett bevis på att den är uppförd på ett hållbart sätt samt att den genererar låg 
klimatpåverkan under förvaltningsstadiet. Därför tycker jag det är viktigt att visa, vilka 
de vanligaste certifieringarna är. Nedan följer beskrivning av de miljöcertifieringarna 
som oftast används i Sverige. [31]  

3.9.1 LEED  
 
LEED är ett amerikanskt certifieringssystem som står för Leadership in Energy and 
Environmental Design. Certifieringen bygger på en tredjepart som verifierar att 
byggnaden är uppförd på ett hållbart och miljömässigt sätt. För att bli certifierad enligt 
LEED ska man utgå från följande: Hållbart byggande, låg vattenförbrukning, energi 
och atmosfär, material och återvinning, inomhusmiljö, läge, i form av närhet till 
kommunikation, medvetenhet och utbildning, innovativ design, samt att prioritera det 
lokal produktion. LEED systemet är uppbyggt efter en poängskala där 100 är högsta 
betyg. Genom att samla poäng inom ovan nämnda kategorier kan man på så sätt uppnå 
certifieringen.[32]  

3.9.2 BREEAM 
 
BREEAM är den engelska motsvarigheten och står för Building Reasearch 
Establishment Environmental Assessment Method. Precis som LEED är BREEAM 
uppbyggt för att inom olika delar uppnå en så hög totalpoäng som möjligt, för att klara 
certifieringen.[33] 

3.9.3 Svenska ”bygga-bo-dialogens” miljöklassad byggnad 
 
Detta är ett svenskt system för att miljöklassa byggnader. Forskare från KTH, Chalmers 
och Högskolan i Gävle har tillsammans tagit hänsyn till nationell och internationell 
forskning, för att skapa ett enkelt system för miljöklassning av byggnader. Syftet är att 
skapa en hållbar bygg- och fastighetssektor. Man ska på så sätt minska 
energianvändningen och användningen av farliga ämnen i byggmaterial. Denna 
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certifiering är främst framtagen för befintliga hus och mäter inom fyra områden. 
Energi, innemiljö, kemiska ämnen och särskilda miljökrav.[34]  
 

4. Vad säger andra aktörer om fastighetsbranschen och 
klimatpåverkan? 

4.1 Kuststaden Fastigheter AB 
 
Intervjun gick till så sätt, att jag bokade möte med Patrik Johansson och Magnus 
Klintheim på deras kontor i Oskarshamn. Intervjun är ostrukturerad, vilket betyder, att 
den tillfrågade har möjlighet att svara på frågan på det sätt han vill.[35] 
 
Jag inleder intervjun med att ställa frågan om hur Kuststaden ser på fastighetsbranschen 
och klimatfrågan. Både Patrick och Magnus berättar, att det inte går att blunda för 
klimatfrågan längre, utan det är något man måste se som en självklarhet. Det handlar 
förstås om investeringar, som förhoppningsvis ska generera lägre driftskostnader säger 
Patrick.  
 
Magnus fortsätter, och menar att deras miljötänkande började för ett antal år sedan, när 
de bytte ut gamla oljepannor mot effektivare bergvärmepumpar. Patrick berättar att 
Kuststaden får allt flera förfrågningar från kommunen och hyresgäster, om hur de 
hanterar t.ex. sopsortering, belysning och tvättstugor. 
 
Patrick säger, att med tanke på marknadens efterfrågningar, lägger Kuststaden allt 
större del av sin budget på miljöfrämjande åtgärder. Senast köpte de in en miljöbil som  
är ett steg för att minska företagets klimatpåverkan. Samtidigt som många hyresgäster 
bryr sig om vad som händer är det ännu fler som inte bryr sig. Därför menar Magnus att 
det finns mycket att spara, om man förbättrar informationen till sina hyresgäster om hur 
de ska göra för att tänka mera klimatsmart. 
 
Numera arbetar Kuststaden främst med optimering av befintliga värmesystem 
(pumpstyrning). Patrick berättar, att de just nu har en energispecialist inhyrd, som ska 
kontrollera deras befintliga system med tanke på effektivitet. Kuststaden arbetar även 
med ett bostadsområde innehållande 50 stycken lägenheter, som ska få nya dusch- och 
spolmunstycken. Jag har tidigare i arbetet nämnt, att man kan spara mycket pengar och 
energi, om man byter ut befintliga munstycken. Kuststadens arbete bekräftar att 
fastighetsbolag har koll på att det går att spara mycket pengar på små investeringar. 
 
Både Patrick och Magnus tycker, att fastighetsbranschen är på god väg att bli mer 
klimatsmart och få nöjdare hyresgäster. Båda ser med spänning på, hur framtiden ska 
utvecklas.[36] 

4.2 Ekstaden AB 
 
Dagen efter mötet med Kuststaden Fastigheter AB träffar jag Ekstaden AB:s ägare 
Martin Holmner och Niklas Bäck på deras kontor i Oskarshamn, för att få veta hur de 
ser på fastighetsbranschen. 
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När jag ställer frågan om hur de ser på fastighetsbranschen och klimatpåverkan, visar 
det sig att båda är intresserade av ämnet. Martin börjar genast prata om alla möjligheter 
som finns, för att effektivisera fastigheter, genom stora investeringar men också genom 
små. Problemet är, säger Martin, att det alltid är en kostnadsfråga. När man är en liten, 
nystartad aktör, finns det inga utrymmen för kostsamma investeringar. Niklas fortsätter 
och nämner att de finns stora kostnader men också stora vinster om man satsar på 
klimatfrågan.  
 
De säger, att det märks tydligt från hyresgäster att de förväntar sig, att man ska arbeta 
utifrån ett hållbart klimatperspektiv. De fortsätter att berätta om sina fastigheter och 
säger, att små investeringar, så som t.ex. byte till lågenergilampor, pågår hela tiden.  
 
Martin och Niklas har två hyresfastigheter som har direktverkande el som 
uppvärmning. De tycker också det väldigt intressant att utnyttja konverteringsbidrag för 
att byta till en effektivare och klimatvänligare energikälla. Men precis som i mitt fall, 
med fastigheten Måsen 3, är det en kostnadsfråga, då man som ny aktör har begränsade 
ekonomiska resurser. Men, Martin och Niklas ser ljust på framtiden och säger att det 
kommer bli väldigt intressant att se, hur energieffektiva deras befintliga fastigheter kan 
bli.[37] 
 

5. Analys och diskussion 
 
Det har skett ett trendbrott inom fastighetsbranschen när det gäller synen på 
klimatpåverkan. ”Det är inget vi kan blunda för längre” som Patrick Johansson på 
Kuststaden Fastigheter AB sa, under intervjun jag genomförde med dem. Detta tycker 
jag var ett bra uttryck som visar, att om man ska vara hyresvärd i framtiden, så måste 
man tänka klimatsmart. Med tanke på att fastighetsbranschen står för mer än 40 % av 
all energianvändningen är det bra att det kommer nya kunskaper som underlättar för 
fastighetsägare att tänka klimatsmart. Jag tycker, att miljöcertifieringarna som jag 
beskrivit är ett mycket bra verktyg, för de som bygger fastigheter, äger fastigheter eller 
är hyresgäster. Nackdelen man kan se idag är att det inte är transparent att använda sig 
av olika metoder, för att mäta samma sak. EU:s arbete pågår och förhoppningsvis ser vi 
ett system som alla förstår och kan använda sig av inom en snar framtid. 
 
Dagens energikrav gäller främst nybyggda fastigheter, men EU:s uppsatta mål för 2020 
gäller i högsta grad befintliga fastigheter. Ska man kunna minska förbrukningen med 25 
%, måste fastighetsägare energieffektivisera sina fastigheter. Jag tycker det är bra att 
EU sätter upp mål. Det är svårt att veta vilka fastighetsägare som har bidragit med 
effektivare lösningar för att minska klimatpåverkan. Jag hade hellre sett ett 
kontrollorgan som ger de fastighetsägare som genomför klimatåtgärder något slags 
kvitto. Detta för att varje fastighetsägare lättare skall förstå hur och vad man ska göra. 
Jag tycker att energideklarationen är ytterligare ett hjälpmedel för att man som 
fastighetsägare ska veta var man ska börja. Först när jag fick veta att lagen gått igenom, 
tyckte jag som andra, att det blir en extra kostnad som man ska behöva betala. När 
Winter Fastigheter AB köpte sin första fastighet, såg jag fördelen med att få en översikt 
över vilken energiprestanda fastigheten hade. Jag fick ett utgångsläge som gör det 
lättare att arbete efter. 
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Winter Fastigheter AB har flera större åtgärder som är möjliga att genomföra. Det 
största är konvertering från direktverkande el, till ett vattenburet värmesystem. Det 
finns mera pengar att spara, om man genomför åtgärderna under 2010. Då har man 
möjlighet att utnyttja stödet som staten betalar vid konvertering. Men, som för alla 
mindre fastighetsföretag handlar det om pengar. Jag kommer, efter att ha skrivit detta 
arbete, lägga extra fokus för att se om jag kan finansiera en konvertering från el till 
fjärrvärme och eventuellt installera solfångare på taket. Intresset och viljan finns från 
min sida, men eftersom jag är en liten aktör med begränsade möjligheter, måste 
kalkylen hålla, för att jag inte ska riskera att hamna i likviditetsproblem, som i sin tur 
kan medföra, att hyresgästerna får det sämre. 
 
Efter att ha genomfört enkätundersökningen får jag en starkare bild av att hyresgästerna 
vill bo i ett miljövänligt boende men har inte möjlighet eller vill inte betala mer för 
detta. Det är upp till oss fastighetsägare att hitta lösningar och finansiering som är 
möjlig, för att förbättra fastigheterna för ett mer ekologiskt hållbart 
fastighetssmåföretagande. Precis som Högberg & Högberg [38] skriver är det väldigt 
viktigt med förvaltning av fastigheterna. Enkäten visar att hyresgästerna värdesätter en 
god kontakt och kommunikation med fastighetsförvaltaren. I mindre fastighetsföretag 
som Winter Fastigheter AB är det oftast samma person som både äger företaget och 
förvaltar fastigheterna. Detta visar att det är värt att avsätta mer tid för att möta 
hyresgästerna och samtala om boendet. Enkäten visar också tydligt att hyresgästerna är 
medvetna om att direktverkande el, varken är miljövänlig eller effektiv som 
uppvärmningskälla. Eftersom hyresgästerna inte är beredda att betala mer för ett 
miljövänligt boende är det svårt för mindre fastighetsägare att hitta finansiering till 
större investeringar som förbättrar fastighetens energiprestanda. Ska man klara detta är 
det högre belåningsgrad för företaget som gäller. Det mest effektiva sätt idag, är att 
utnyttja de bidra som jag nämnt tidigare för att minimera kostnaderna. 
 
Jag tycker efter detta arbete att det är viktigt att man väljer den energikälla som passar 
just min fastighet. Bergvärme är ett beprövat alternativ men kräver en stor 
investeringskostnad. Därför passar fjärrvärme bättre i fastigheten Måsen 3. Nackdelen 
med fjärrvärme är, att jag inte kan bestämma leverantör själv och på så vis påverka 
priset. Här kan man hoppas att det i framtiden är möjligt för fler aktörer att konkurrera 
på marknaden.  
 
När det gäller Måsen 3 har jag redan börjat genomföra mindre åtgärder, som att 
installera snålspolande munstycken. Byta ut vanliga glödlampor mot lågenergilampor, 
byta ut vitvaror till de mest energieffektiva på marknaden och förberett tilläggsisolering 
på fastighetens vind. Genom att genomföra dessa enklare åtgärder har jag fått positiv 
”feedback” från hyresgästerna i samband med besök och samtal med hyresgästerna. Det 
märks att hyresgästerna uppskattar att man bryr sig om just deras lägenheter. Detta tror 
jag medför, att de bor kvar längre än det hade tänkt från början som i sin tur ger färre 
vakanser och omflyttningskostnaderna minskar. 
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6. Slutsats   
När jag har arbetet med detta projekt har jag verkligen förstått, att fastighetsägare står i 
ett vägskäl, där det bara finns en ”verklig” väg att fortsätta på. Jag har verkligen förstått 
hur rätt i tiden det är att vara klimatsmart och arbeta utifrån ett hållbart klimatvänligt 
perspektiv. Jag har också fått en klar insikt i att allt inte är så enkelt som man tror. Det 
gäller att hitta en gyllene medelväg för att tillgodo se både hyresgäster och sitt eget 
företags ekonomi.  

 

När jag nu summerar denna rapport ser jag, att det finns stora energibesparingar att göra 
på äldre hus utan att ändra huset utseende. En enkel investering är till exempel att 
tilläggsisolera vinden. Detta är en förhållandevis billig investering, som sparar energi. 
Efter detta arbete kommer jag att genomföra tilläggsisolering på Winter Fastigheter 
AB:s fastighet Måsen 3. Arbetet visar att investeringen är lönsam efter ca fyra. 

Andra enkla åtgärder är att byta ut all belysning mot lågenergilampor, byta till 
energisnåla vatten kranar. De flesta Fastighetsägare skulle klara av att utföra de små 
åtgärderna själva, och på så sätt minska utgifterna.  

 

Efter detta arbete ser jag fördelen med att konvertera direktverkande el till vattenburet 
värmesystem. Eftersom jag har möjlighet att få en del av investeringen betalad i det 
konverteringsbidrag som staten står för om man samtidigt investerar i solvärme blir 
merkostnaden mindre, eftersom man gör mycket av arbetet vid konverteringen till det 
vattenburna värmesystemet.  

 

Det blir allt viktigare för Fastighetsägare att bedriva kunddriven fastighetsförvaltning. 
Jag har efter detta arbeta insett hur viktigt det är att man sätter kunden i fokus för att 
skapa en god värde utveckling på fastigheten. På denna punkt finns det mycket för oss 
nya och små fastighetsägare att tänka på.  

 

Arbetet visar att god kommunikation kommer före miljöinvesteringar. Det är till stor 
del upp till oss fastighetsägare om våra hyresgäster trivs i sitt boende eller inte. Det är 
därför viktigt att man lyssnar på hyresgästerna innan man börjar förändra fastigheten 
helt. 
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Bilaga (enkätundersökning) 
 

Enkät gällande energieffektivisering och kundnöjdhet hos  

Winter Fastigheter AB 
 

 
Jag är  

• man 

• kvinna 
 
Är du nöjd med ditt boende idag?  

• Ja 

• Nej 
 
Jag tycker det är väldigt viktigt att tänka på miljön 1 = instämmer helt 5 = instämmer inte  

  1 2 3 4 5  

Svar:  
     

 

 
Jag är nöjd med hur mitt boende påverkar miljön idag 1 = instämmer inte alls 5 = instämmer helt  

  1 2 3 4 5  

svar:  
     

 

 
Är du berredd att betala mer i hyra för att ditt boende ska va bättre för miljön? 1 = Inte alls 5 = Väldigt 
mycket  
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  1 2 3 4 5  

Svar:  
     

 

 
Hur viktigt är det för dig med en bra relation till fastighetsförvaltaren? 1 = inte alls 5 = väldigt viktig  
 1 2 3 4 5  

 
     

 

 
 
 
Tack för din medverkan! 
 


